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Številka: 011-5/2019 
Datum:    15. 7. 2021 
 
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) 
 
 

S K L I C U J E M 
 

18. redno sejo Odbora za gospodarske javne službe in promet, ki bo 
v ponedeljek, 19. julija  2021, ob 15. uri 

  v prostorih Mestne občine Koper, Verdijeva 10, sejna soba spodaj 
 
 
Za sejo predlagam naslednji dnevni red: 
 
1. Potrditev zapisnika 17. redne seje Odbora za gospodarske javne službe in promet z dne 21. 

junija 2021  
        
2. Predlog odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Koper za leto 2021 – prva obravnava s 

predlogom za skrajšani postopek 
 

3. Predlog Odloka o spremembah Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine 
Koper za financiranje izdatkov za odpravo posledic neurja decembra 2020 – hitri postopek 

 
4. Predlog sklepa o potrditvi Sporazuma med Mestno občino Koper in Občino Ankaran o ureditvi 

izvajanja skupnih gospodarskih javnih služb 
 

5. Predlog sklepa o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt 
»Sanacija plazu Cesta na Markovec« 

 
6. Predlog sklepa o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt 

»Zaščita ceste Župančiči-dolina Dragonje pred skalnimi podori« 
 

7. 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 ali 05/6646 331. 
 
Gradivo je dostopno na spletni strani www.koper.si (Občinski svet – Seje Občinskega sveta – 23. 
seja Občinskega sveta).  
 

  
 
             PREDSEDNIK: 

                                                                                                 Vlado Krivec l.r.. 
 
 

http://www.koper.si/
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VABLJENI: 
 
1. Člani odbora 
2. Urad za gospodarske dejavnosti, okolje in promet 
3. dr. Vilma Milunovič, vodja Urada za finance in računovodstvo 
4. Igor Rakar, vodja Oddelka za zaščito in reševanje 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
OBVEŠČENI: 
 
1. Župan 
2. Direktorica 
3. Strokovna služba OS 
4. Vodje klubov članov OS 


