
 

 

   
MESTNA OBČINA MARIBOR 

MESTNI SVET 
Odbor za socialo in zdravstvo  

 
Številka: 0130-62/2020-6 
Datum: 9.6.2020 

*0130-62/2020-6* 
 

V A B I L O  
 

Sklicujem 8. sejo odbora za socialo in zdravstvo, ki bo 
 

v torek, 16. junija 2020, ob 16. uri 
v Dvorani generala Rudolfa Maistra/II. nadstropje,  

Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1. 
 

 
DNEVNI RED:   
  

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti  
2. Obravnava in potrditev dnevnega reda seje 
3. Obravnava in potrditev zapisnika 7. seje 
4. Povečanje osnovnega kapitala gospodarske družbe Dom pod gorco, družba za bivanjsko 

oskrbo, d.o.o. GMS – 276 
5. Poročilo varuhinje bolnikovih pravic za leto 2019 GMS – 272 
6. Obravnava Poročila o delu za leto 2019 Centra za pomoč na domu Maribor 
7. Obravnava Programa dela za leto 2020 Centra za pomoč na domu Maribor 
8. Soglasje k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Maribor 

GMS – 271 
9. Zaključni račun proračuna MOM s področja sociale in zdravstva za leto 2019 (GMS-270) 

Zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2019 - zvezek 1   
Zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2019 - zvezek 2 
Zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2019 - zvezek 3 
Zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2019 - zvezek 4   

10. Razno 
 
Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno odsotnost pa sporočite Tadeji ČRETNIK po 
telefonu, štev.: 2201-249, ali po elektronski pošti na naslov: tadeja.cretnik@maribor.si. 
 
 
                                      
                                                                                                PREDSEDNICA  
                                                                                              Alenka ISKRA, l.r. 
                                                                     
VABLJENI: 

 člani odbora 

 k točki 4: mag. Mateja CEKIĆ, vodja Urada za finance in proračun 
Gregor ŽIGON, direktor Doma pod gorco, d.o.o. 

 k točki 5: Lidija BREZNIK, varuhinja bolnikovih pravic 

 k točki 6, 7: mag. Barbara ŽGAJNER, direktorica Centra za pomoč na domu 

 k točki 8: Lilijana ZORKO, vodja Sektorja za zdravstveno in socialno varstvo  
mag. Barbara ŽGAJNER, direktorica Centra za pomoč na domu 

 k točki 9: mag. Mateja CEKIĆ, vodja Urada za finance in proračun 
Lilijana ZORKO, vodja Sektorja za zdravstveno in socialno varstvo 

 
 
 

http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=38196
http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=38199
http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=38200
http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=38191
http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=38192
http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=38193
http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=38194
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V VEDNOST: 

 Aleksander Saša ARSENOVIČ, župan MOM 

 Rosana KLANČNIK, vodja Službe za delovanje mestnega sveta 

 mag. Nataša RODOŠEK, v.d. direktorja MU 


