
 
 

MESTNA OBČINA KOPER 

COMUNE CITTÀ  DI CAPODISTRIA 

 

Občinski svet - Consiglio comunale 

Odbor za družbene dejavnosti 

Comitato per gli affari sociali 

 

            
                                Verdijeva ulica - Via Giuseppe Verdi 10, 6000 Koper - Capodistria, Slovenija       

                                                      Tel. +386 05 6646 239    Fax +386 05 6271 021 

 

Številka: 011-4/2019                      
Datum:   7.11.2019            
               
Na podlagi 98. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 
42/00, 30/01 in Uradni lista RS, št. 90/05, 39/08 in 35/18) 
 

 
S K L I C U J E M 

 
7. redno sejo Odbora za družbene dejavnosti, ki bo  

v torek, 17. decembra  2019 ob 10.00 uri 
v prostorih Mestne občine Koper, Verdijeva 10,  

sejna soba v prvem nadstropju. 
 
 
Za  sejo predlagam naslednji 

 
d n e v n i   r e d : 

 
 

1. Potrditev zapisnika 6. seje Odbora za družbene dejavnosti z dne 12.11.2019; 
 

2.    -    Predlog odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2020 – prva  
      obravnava s predlogom za skrajšani postopek 

 
- Predlog sklepa o letnem načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Mestne 

občine Koper za leto 2020 
 

- Predlog sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki 
jih lahko sklepa Mestna občina Koper v letu 2020. 

 
3. Predlog odloka o uresničevanju športa v Mestni občini Koper – prva obravnava  s predlogom za 

skrajšani postopek. 
 

4. Predlog pravilnika o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev na 
lokalni ravni v Mestni občini Koper. 
 

5. Predlog sklepa o potrditvi letnega programa športa v Mestni občini Koper za leto 2020. 
 

6. Predlog  sklepa o dodatni ugodnosti pri plačilu cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih 
Mestne občine Koper. 

 
7. Evropska prestolnica kulture:  

 

- Predlog sklepa o potrditvi izjave za vzpostavitev strateškega okvira za kulturo v občinah 
Piran, Izola, Koper in Ankaran; 
 

- Predlog sklepa o podaljšanju veljavnosti Lokalnega programa kulture v Mestni občini 
Koper do leta 2030; 

 



- Predlog sklepa o potrditvi kandidaturne knjige Piran-Pirano 4 Istria 2025. 
 
 

8. Razno. 
 
Člane odbora prosim za zanesljivo udeležbo na seji. O morebitni nujni odsotnosti obvestite Urad za 
družbene dejavnosti in razvoj  (tel. 05 66 46 239). 
 
Gradivo je dostopno na spletni strani  www.koper.si  (Občinski svet - Seje Občinskega sveta – 10.seja 
Občinskega sveta).  
 
               Predsednica odbora 
                        Mirjam Lemut l. r. 
 
 
 
 
 
 
VABLJENI: 

1. Člani odbora; 
2. Vilma Milunovič, vodja Urada za finance in računovodstvo; 
3. Melita Osvaldič, vodja Urada za nepremičnine; 
4. Timotej Pirjevec, vodja Urada za družbene dejavnosti in razvoj. 

 
OBVEŠČENI: 

1. Tajništvo Župana Mestne občine Koper; 
2. V.d. direktorice občinske uprave; 
3. Vodje klubov članov OS  
4. Služba za Občinski svet. 

http://www.koper.si/

