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Številka: 011-3/2019 
Datum: 6.4.2022 
 
Na podlagi 98. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 
16/95, 42/00, 30/01, 40/03 in Ur.l. RS št. 90/05, 39/08 in 35/18) 
 

S K L I C U J E M 
26. sejo ODBORA ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO, ki bo v 

torek, 12. aprila 2022, ob 13. 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 25. redne seje Odbora za finance in gospodarstvo z dne 
28.3.2022  

2. Predlog Odloka o dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka, 
rejnikom ob namestitvi otroka v rejništvo in posvojiteljem ob posvojitvi otroka - 
prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek 

3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Vrtec Koper – prva obravnava s predlogom za skrajšani 
postopek 

4. -      Predlog zaključnega računa proračuna Mestne občine Koper za leto 2021 
 -   Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine 
Koper za leto 2021  

5. Predlog poslovnega in finančnega poročila Javnega stanovanjskega sklada Mestne 
občine Koper za leto 2021 

6. Predlog Sklepa o izdaji soglasja k zadolžitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne 
občine Koper 

7. Predlog sklepa o imenovanju revizorja za poslovno in finančno poročilo Javnega 
stanovanjskega sklada Mestne občine Koper za obdobje od 2022 do 2024 

8. Predlog sklepa o redni delovni uspešnosti in oceni direktorja Javnega stanovanjskega 
sklada Mestne občine Koper  za leto 2021 

9. Predlog sklepa o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorja Javnega 
stanovanjskega sklada Mestne občine Koper iz naslova povečanega obsega dela za 
leto 2022 

10. Predlog sklepa o potrditvi Investicijskega programa za projekt »Ureditev objekta 
Bastion za namene javne turistične infrastrukture »ALTROKE GOURMET«« 

11. Razno 
 
Gradivo je dostopno na spletni strani www.koper.si (Občinski svet – Seje Občinskega sveta – 28. 
seja Občinskega sveta). Manjkajoče gradivo pod tč. 10 bo posredovano naknadno. 
 
Prosim, da se seje zagotovo udeležite in pri tem upoštevate trenutno veljavne varnostne ukrepe.  

http://www.koper.si/


V prostorih, kjer bo potekala seja, so na voljo razkužila, nošenje zaščitne maske je obvezno.  
 
Morebitno nujno odsotnost sporočite na tel.št. 6646-249 ali na elektronski naslov: 
orjela.bordon@koper.si. 
 
 

                                                                                                    Predsednica odbora 
                                                                                                        Olga Franca, l.r. 
 
VABLJENI: 

- Člani odbora 
- Direktorica občinske uprave, ga. mag. Tamara Kozlovič 
- Vodja Urada za finance in računovodstvo, ga. dr. Vilma Milunovič   
- Vodja Urada za prostorski razvoj in nepremičnine, ga. Irena Kocjančič  
- Vodja Urada za družbene dejavnosti, g. Timotej Pirjevec 
- Vodja Urada za gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj, ga. Sabina Mozetič 
- Javni stanovanjski sklad MOK, direktor, g. Zlatko Kuštra 

 
- OBVEŠČENI: 
- Župan Mestne občine Koper, g. Aleš Bržan 
- Služba za občinski svet in krajevne skupnosti 
- Vodje klubov članov občinskega sveta MOK  


