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MESTNA OBČINA MARIBOR 

MESTNI SVET 

Odbor za socialo in zdravstvo 

 

Številka: 01100-40/2019-1  

Datum: 1. marec 2019 

 

 

 

 

 

V A B I L O  
 

Sklicujem 1. sejo odbora za socialo in zdravstvo, ki bo 

 

v sredo, 6. marca 2019, ob 16. uri  

v sobi 240/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. Poročilo o realizaciji Akcijskega načrta za izboljšanje enakih možnosti za invalide 

v Mestni občini Maribor za leto 2018 (GMS – 024) 

4. Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2019 – prva obravnava – za 

področji sociale in zdravstva (GMS – 026) 

5. Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2020 – za področji sociale in 

zdravstva (GMS – 027) 

6. Razno 

 

 

Do gradiv GMS – 024, GMS – 026 in GMS - 027 lahko dostopate neposredno preko  

www.maribor.si (mestni svet - gradiva – mandat 2018-2022 – gradiva mestnega sveta. 

  

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

MIHALENKO po telefonu, štev. 2201-253, ali po elektronski pošti na naslov: 

svetlana.mihalenko@maribor.si. 

 

 

 

  

 

 

 

Vročiti: 

 Milan KOTNIK, predsednik Sveta invalidov 

 Ana MANDL, Urad MU MOM za vzgojo in 

izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in 

raziskovalno dejavnost, Sektor za zdravstveno in 

socialno varstvo  

 Lilijana ZORKO, Urad MU MOM za vzgojo in 

izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in 

PREDSEDNICA 

Alenka ISKRA, l. r. 

 

http://www.maribor.si/
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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 

 

Poslano: 

 Župan MOM 

 Vodja službe za delovanje MS 
 

Priloga: 

- Sklep MS o imenovanju odbora za socialo in zdravstvo 


