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MESTNA OBČINA MARIBOR 

MESTNI SVET 

Odbor za socialo in zdravstvo 

 

Številka: 01100-67/2019-2  

Datum: 3. april 2019 

 

 

 

 

 

V A B I L O  
 

Sklicujem 2. sejo odbora za socialo in zdravstvo, ki bo 

 

v torek, 9. aprila 2019, ob 16. uri  

v sobi 239/II, Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1 

 

 

DNEVNI RED: 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti  

2. Obravnava in potrditev dnevnega reda 1. seje odbora 

3. Potrditev zapisnika 1. seje odbora 

4. GMS – 026  Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2019 – druga 

obravnava GMS – 026 naslovnica gradiva s predlogom sklepa in obrazec s podpisi 

za področji sociale in zdravstva   
5. GMS – 027  Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2020 – druga 

obravnava GMS – 027 naslovnica gradiva s predlogom sklepa in obrazec s podpisi   

za področji sociale in zdravstva 

H GMS – 026 in 027  Odgovori na vprašanja in stališča odborov, komisij, vodij 

klubov svetnikov, posameznih mestnih svetnic in svetnikov 

6. GMS – 045 Sklep o določitvi dopolnilnih programov na področju socialnega 

varstva v Mestni občini Maribor za leto 2019 in 2020 

7. GMS – 052  Letno poročilo Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada 

Maribor za leto 2018 (Naslovnica gradiva s predlogom sklepa, obrazec s podpisi in 

poročilo NS JMSS Maribor)   

 GMS – 052 Revizijsko poročilo za leto 2018 

 GMS – 052 Poročilo o delu za leto 2018 

 

8. Razno 

 

 

Do vseh gradiv lahko dostopate neposredno preko  www.maribor.si (mestni svet - gradiva 

– mandat 2018-2022 – gradiva mestnega sveta ali preko aktivnih povezav v vabilu.  

  

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno odsotnost pa sporočite Rosani 

Klančnik po telefonu, štev. 2201-241, ali po elektronski pošti na naslov: 

rosana.klancnik@maribor.si. 

 

 

 

  

 

PODPREDSEDNICA 

Jelka KOLMANIČ, l. r. 

http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=35288
http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=35290
http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=35289
http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=35291
http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=35264
http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=35265
http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=35273
http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=35274
http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=35275
http://www.maribor.si/
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Vročiti: 

 Lilijana ZORKO, Urad MU MOM za vzgojo in 

izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in 

raziskovalno dejavnost, vodja Sektorja za 

zdravstveno in socialno varstvo 

 Boris ŽELEZNIK, v. d. direktor MU MOM 

 mag. Mateja CEKIČ, pomočnica v. d. direktorja MU 

MOM 

 mag. Nataša SLUGA, p.p. vodja Urada MU MOM 

za finance in proračun 

 mag. Helena KUJUNDŽIĆ LUKAČEK, podžupanja 

MOM 

 mag. Tanja Vindiš Furman, direktorica JMSS 

 

Poslano: 

 Župan MOM 

 Vodja službe za delovanje MS 

 

 


