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

Številka: 011 – 6/2019
Datum: 15. 12. 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
23. sejo Odbora za okolje in prostor, v ponedeljek, 20. decembra 2021, ob 14. uri
v zgornji sejni sobi Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper
Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 22. seje Odbora za okolje in prostor z dne 18. 10. 2021
2. Predlog Odloka o spremembah odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto
2022 - prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek
3. Predlog obvezne razlage tretjega odstavka 6. člena in četrtega stavka pete alineje
drugega odstavka 14. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Mestni
občini Koper (Uradne objave, št. 19/88, 7/01, 24/01 in Uradni list RS, št. 49/05,
95/06, 124/08, 22/09, 65/10, 29/12, 50/12, 47/16)
4. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o dovoljenih spremembah
namembnosti pritličij stavb na območju mestnega jedra Koper
5. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za zemljišče s parcelnimi številkami 1034/1,
1034/2 in 1034/3 vse k.o. 2590 Hribi
6. Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v Mestni občini Koper za leto 2022
7. Razno
Prosim, da se seje zanesljivo udeležite in pri tem upoštevate veljavne varnostne ukrepe.
Za udeležbo na sejah odborov in komisij morate izpolnjevati pogoj PCT. Ob prihodu na
sedež občine morate s seboj prinesti dokazilo, ki ga pokažete varnostniku. Tiste, ki pogoja
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ne izpolnjujete, prosimo, da nam to sporočite najkasneje do petka, 17. decembra, do 12.
ure, da bomo lahko pravočasno organizirali samotestiranje s testi HAG.
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.

Vabljeni:
- člani odbora za okolje in prostor
- dr. Vilma Milunovič, vodja UFR
- Irena Kocjančič, vodja UPRN
Obveščena:
- Nives Kralj, Služba za OS in KS MOK
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