Občinski svet – Consiglio comunale
Odbor za gospodarske javne službe in promet
Comitato per il traffico ed i servizi pubblici economici

Številka: 011-5/2019
Datum: 21.12.2020
Na podlagi 98. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 16/95,
42/00, 30/01, 40/03 in Uradni list RS št. 90/05, 39/08)
SKLICUJEM
12. redno sejo Odbora za gospodarske javne službe in promet, ki bo
v torek, 29. decembra 2020, ob 9. uri
v prostorih Mestne občine Koper, Verdijeva 10, sejna soba spodaj
Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 11. redne seje Odbora za gospodarske javne službe in promet z dne
19.11.2020
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 sklepa o potrditvi sporazuma o delitvi plodov med Mestno občino Koper in Občino
Ankaran
4. Predlog Trajnostne urbane strategije mesta Koper
5. Razno.
Prosim, da se seje zanesljivo udeležite. O morebitni nujni odsotnosti obvestite Urad za
gospodarske dejavnosti, okolje in promet, na tel. št. 05/6646 330.
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Gradivo je dostopno na spletni strani www.koper.si (Občinski svet – Seje Občinskega sveta – 17.
seja Občinskega sveta).

Predsednik:
Vlado Krivec l.r..
VABLJENI:
1.
2.
3.
4.
5.

Člani odbora;
Urad za gospodarske dejavnosti, okolje in promet
dr. Vilma Milunovič, vodja Urada za finance in računovodstvo
Irena Kocjančič, vodja Urada za prostorski razvoj in nepremičnine
Ivana Štrkalj, strokovni sodelavec v Kabinetu župana, Oddelku za strateško načrtovanje in
razvojne projekte

OBVEŠČENI:
1.
2.
3.
4.

Župan;
Direktorica;
Strokovna služba OS
Vodje klubov članov OS
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