Občinski svet – Consiglio comunale
Statutarno – pravna komisija
Commisione giuridico – statutaria

Številka: 012-2/2019
Datum: 22. 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 in 35/18)
SKLICUJEM
15. redno sejo Statutarno-pravne komisije, ki bo v torek, 29. decembra 2020, ob
14. uri, v prostorih Mestne občine Koper, Verdijeva 10, sejna soba v pritličju.
Za sejo predlagam naslednji
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 14. redne seje Statutarno – pravne komisije z dne 23. novembra 2020
2. Obravnava gradiva za 17. redno sejo Občinskega sveta:
-

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

-

Predlog odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Koper za
financiranje izdatkov za odpravo posledic neurja december 2020 – hitri postopek

-

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju denarnih socialnih
pomoči v Mestni občini Koper – prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek

3. Razno

Verdijeva ulica 10 – Via Giuseppe Verdi 10, 6000 Koper – Capodistria, Slovenija, Tel. +386 (0)5 6646 382

Zaradi obsežnosti je gradivno za 2. točko dostopno na spletni strani Mestne občine Koper.
Prosim, da se seje zanesljivo udeležite in pri tem upoštevate veljavne varnostne ukrepe. V
prostorih občinske uprave so na voljo razkužila, obvezno je nošenje zaščitne maske. V sejni sobi
se bomo razporedili na način, da bo upoštevana varnostna razdalja.
Morebitno odsotnost sporočite na telefon št. 05 6646-382 ali na elektronski naslov:
alenka.plahuta@koper.si.

PREDSEDNIK KOMISIJE
Mag. Alan Medveš, l. r.

VABLJENI:
1. Člani komisije
2. Vilma Milunovič, vodja Urada za finance in računovodstvo
3. Irena Kocjančič, vodja Urada za prostorski razvoj in nepremičnine
4. Timotej Pirjevec, vodja Urada za družbene dejavnosti
OBVEŠČENI:
1. Župan Mestne občine Koper
2. Vodje klubov članov občinskega sveta

2/2

