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Številka: 012-3/2019 
Datum: 21. 12. 2020  
 
 
Na podlagi 98. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 
16/95, 42/00, 30/01 in 40/03 ter Uradni list RS, št. 90/05 in 39/08) 
 
 
 

SKLICUJEM 
 
 

10. redno sejo Komisije za vprašanja italijanske narodnosti,  
v torek, 28. decembra 2020, ob 11. uri, 

v sejni sobi v pritličju Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10. 
 
 
 

Za sejo predlagam naslednji d n e v n i  r e d : 
 

1. Potrditev zapisnika 9. seje 
 

2. Predlog odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2021- prva obravnava s 
predlogom za skrajšani postopek 

 
Predlog odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2022 - prva obravnava s 
predlogom za skrajšani postopek 

 
Predlog sklepa o načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Mestne občine 
Koper za leto 2021  
 
Predlog sklepa o načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Mestne občine 
Koper za leto 2022 

 
Predlog sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki 
jih lahko sklepa Mestna občina Koper v letu 2021 
 
Predlog sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki 
jih lahko sklepa Mestna občina Koper v letu 2022 
 

3. Predlog Trajnostne urbane strategije mesta Koper 
 

4. Razno 
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Člane komisije prosim za zanesljivo udeležbo na seji. Morebitno odsotnost sporočite na 
elektronski naslov marialuisa.maiersponza@koper.si. Hkrati bo treba upoštevati vse varnostne 
ukrepe, ki so še veljavni. V prostorih občine so na voljo razkužila, v prostorih občine je nošenje 
zaščitne maske obvezno. V sejni sobi da bomo upoštevali varnostno razdaljo. 

           
                                                                            
 
                                                                                                                                   Predsednik komisije: 
                                                                                                                                          Mario Steffè, l. r. 
 
 
 
Vabljeni:                                                                      
- člani komisije, 
- dr. Vilma Milunovič, vodja Urada za finance in računovodstvo, 
- Irena Kocjančič, vodja Urada za prostorski razvoj in nepremičnine, 
- Ivana Štrkalj, Kabinet župana, Oddelek za strateško načrtovanje in razvojne projekte. 

 
Obveščeni: 

- Aleš Bržan, župan,  
- mag. Tamara Kozlovič, direktorica občinske uprave,  
- Alenka Plahuta, vodja službe za občinski svet in krajevne skupnosti, 
- Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Koper. 

 
 

mailto:marialuisa.maiersponza@koper.si

