
 

 
 
 

   

 

MESTNA OBČINA MARIBOR 
MESTNI SVET 

Odbor za socialo in zdravstvo  

 
Številka: 0130-244/2021-1 
Datum: 07.12.2021 

*0130-244/2021-1* 
 
 

V A B I L O  
 

Sklicujem 19. sejo odbora za socialo in zdravstvo, ki bo 
 

v ponedeljek, 13. decembra 2021, ob 16. uri  
in bo potekala na daljavo,  

s pomočjo informacijsko – komunikacijske tehnologije Teams. 
 

 
DNEVNI RED:   
  

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti  
2. Obravnava in potrditev dnevnega reda seje 
3. Obravnava in potrditev zapisnika 17. seje in 2. dopisne seje 
4. Odlok o spremembah odloka o proračunu za leto 2021 - skrajšani postopek (GMS – 568) 
5. Odlok o spremembah odloka o proračunu za leto 2022 - skrajšani postopek (s področja 

sociale in zdravstva) (GMS – 569) 
6. Odlok o določitvi mreže javne lekarniške dejavnosti na primarni ravni v Mestni občini 

Maribor – prva obravnava (GMS – 571) 
7. Poslovno finančni načrt 2022 z Letnim načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem JMSS 

Maribor (GMS – 570) 
8. Predlagane lokacije za umestitev doma za starejše občane na območju Radvanja – 

seznanitev (GMS – 575) 
9. 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 

 k točki 5:  
mag. Mateja CEKIĆ, vodja Urada za finance in proračun 
Lilijana ZORKO, vodja Sektorja za zdravstvo in socialno varstvo 

 k točki 6:  

 Lilijana ZORKO, vodja Sektorja za zdravstvo in socialno varstvo 
k točki 7:  
Irena ŠPANINGER, direktorica JMSS MB 

 k točki 8:  
Maja REICHENBERG HERIČKO, vodja Sektorja za urejanje prostora 

 

https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43399
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43394
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43390
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43396
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43391
mailto:tadeja.cretnik@maribor.si
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V VEDNOST: 

 Aleksander Saša ARSENOVIČ, župan MOM 

 Rosana KLANČNIK, vodja Službe za delovanje mestnega sveta 

 mag. Nataša RODOŠEK, direktorica MU 

 Jelka VREČKO, vodja Kabineta župana 


