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Številka: 011-4/2014                      
Datum:   15.12.2016                          
 
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) 
 

 
S K L I C U J E M 

 
13. redno sejo Odbora za družbene dejavnosti, ki bo 

 
v torek, 20. decembra  2016 ob 9.30 uri 

 
v prostorih Mestne občine Koper, Verdijeva 10,  

sejna soba. 
 
 
Za  sejo predlagam naslednji 

 
d n e v n i   r e d : 

 
1. Potrditev zapisnika 12. seje Odbora za družbene dejavnosti z dne 30.6.2016; 

 
2. - Predlog odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2017 – prva   obravnava  s 

predlogom za skrajšani postopek 
 
- Predlog sklepa o letnem načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem  Mestne 
občine Koper za leto 2017; 
 

3. Predlog odloka o subvencioniranju varstva otrok – prva obravnava s predlogom za skrajšani 
postopek; 
 

4. Predlog odloka o dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka – prva 
obravnava s predlogom za skrajšani postopek; 
 

5. Predlog odloka o štipendiranju – prva obravnava s  predlogom za skrajšani postopek; 
 

6. Predlog odloka o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Koper – prva 
obravnava s predlogom za skrajšani postopek; 
 

7. 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 – 17. 
seja Občinskega sveta).  
 
               Predsednik odbora 
                        Mario Steffè  l. r. 
 
 
 
VABLJENI: 

1. Člani odbora 
2. Ga. Vilma Milunovič, vodja Urada za finance in računovodstvo; 
3. Ga. Melita Osvaldič, vodja Urada za nepremičnine. 

 
OBVEŠČENI: 

1. Župan Mestne občine Koper 
2. Direktorica občinske uprave 
3. Služba za Občinski svet 
4. Vodje klubov članov in samostojna člana OS 

http://www.koper.si/

