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Številka: 011-4/2019                      
Datum: 28. 9. 2022           
               
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 
 

28. redno sejo Odbora za družbene dejavnosti, ki bo 
v torek, 4. 10. 2022 ob 9.00 uri 

v prostorih Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 
sejna soba v pritličju. 

 
 
 
Za sejo predlagam naslednji 
 

d n e v n i   r e d : 
 

1. Potrditev zapisnika 27. seje Odbora za družbene dejavnosti z dne 21. 7. 2022 
 

2. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2022 – 
prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek 
 

3. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na 
primarni ravni na področju družinske medicine – prva obravnava s predlogom za 
skrajšani postopek  
 

4. Predlog Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Mestni občini 
Koper 
 

5. Predlog Sklepa o določitvi družbene infrastrukture na področju vzgoje in 
izobraževanja v Mestni občini Koper 
 

6. Predlog Sklepa o določitvi družbene infrastrukture na področju zdravstva, socialnega 
varstva in civilne zaščite v Mestni občini Koper 
 

7. Predlog Sklepa o določitvi javnih športnih objektov in površin za šport v naravi 
občinskega pomena v Mestni občini Koper 
 

8. Razno 
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Člane odbora prosim za zanesljivo udeležbo na seji. O morebitni nujni odsotnosti obvestite Urad 
za družbene dejavnosti na tel. 6646-239 ali na elektronski naslov nina.markoviczigon@koper.si.  
 
Gradivo je dostopno na spletni strani www.koper.si (Občinski svet – Seje Občinskega sveta – 32. 
seja Občinskega sveta).  
 
 
            Predsednica odbora 
                        Mirjam Lemut l. r. 
 
 
 
VABLJENI: 
1. Člani odbora; 
2. Timotej Pirjevec, vodja Urada za družbene dejavnosti; 
3. dr. Vilma Milunovič, vodja Urada za finance in računovodstvo; 
 
 
 
OBVEŠČENI: 
1. Tajništvo Župana Mestne občine Koper; 
2. Direktorica občinske uprave; 
3. Vodje klubov članov OS; 
4. Služba za Občinski svet. 
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