Občinski svet - Consiglio comunale
Odbor za okolje in prostor
Comitato per l'ambiente ed il territorio

Številka: 011 – 6/2019
Datum: 20. 5. 2021
Na podlagi 34. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in
Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) in 35. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne
občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00 in 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 39/08
in 35/18)

SKLICUJEM
20. sejo Odbora za okolje in prostor, v ponedeljek, 21. junija 2021, ob 14. uri
v spodnji sejni sobi Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper
Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 19. seje Odbora za okolje in prostor z dne 24. maja 2021
2. Predlog sklepa o podaji soglasja k Aneksu št. 2, sklenjenem dne 10. junija 2021 k
Sporazumu med Mestno občino Koper, MM Investicije, Upravljanje z
nepremičninami d.o.o., PRO-REM, poslovanje z nepremičninami, d.o.o. Ljubljana - v
likvidaciji in ELTA telekomunikacije d.o.o., sklenjenem dne 12. novembra 2020
3. Predlog Odloka o veljavnosti prostorskih aktov na delu območja »Urbano središče
Barka« – prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek
4. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem
področju občinske uprave Mestne občine Koper – prva obravnava s predlogom za
skrajšani postopek
5. Predlog sklepa o lokacijski preveritvi za zemljišče s parcelno številko 6339/4, k.o.
Semedela
6. Predlog sklepa o oprostitvi plačila komunalnega prispevka za nadkritje mestne
tržnice Koper
7. Razno

Verdijeva ulica - Via Giuseppe Verdi 10, 6000 Koper - Capodistria, Slovenija
Tel. +386 05 6646 386 Fax +386 05 6271 907

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite in pri tem upoštevate veljavne varnostne ukrepe. V
prostorih občinske uprave so na voljo razkužila, obvezno je tudi nošenje zaščitne maske. V sejni
sobi se bomo razporedili na način, da bo upoštevana varnostna razdalja.
Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05 6646 275.
PREDSEDNIK
Gašpar Gašpar Mišič, l.r.

Vabljeni:
- člani odbora za okolje in prostor
- Janez Starman, podžupan
- mag. Tamara Kozlovič, direktorica občinske uprave
- Irena Kocjančič, Vodja Urada za prostorski razvoj in nepremičnine
Obveščena:
- Nives Kralj, Služba za OS in KS MOK

