
 

 
 
 

   

 

MESTNA OBČINA MARIBOR 
MESTNI SVET 

Odbor za socialo in zdravstvo  

 
Številka: 0130-103/2022-1 
Datum: 6.6.2022 

*0130-103/2022-1* 
 

V A B I L O  
 

Sklicujem 25. sejo odbora za socialo in zdravstvo, ki bo 
 

v torek, 14. junija 2022, 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 23. seje in 3. dopisne seje 
4. Imenovanje revizorja letnega poročila Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada 

Maribor za obdobje treh let (GMS – 686) 
5. Sklep o določitvi redne delovne uspešnosti in ocene direktorice Javnega medobčinskega 

stanovanjskega sklada Maribor za leto 2021 (GMS – 685) 
6. »Starosti prijazen Maribor«, Akcijski načrt za izboljšanje položaja starejših v Mestni občini 

Maribor 2022-2027 (GMS – 687) 
7. Pravilnik o spremembi Pravilnika o predpisovanju in izdajanju mlečnih preparatov za 

dojenčke in male otroke v Mestni občini Maribor GMS – 696 
8. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu 

otroka v Mestni občini Maribor GMS - 697 
9. Zagotavljanje prijaznejšega delovnega časa za uporabnike (dopoldan) v dejavnosti Centra 

za duševno zdravje otrok in mladine, pedopsihiatrije, Razvojnih ambulant s Centrom za 
zgodnjo obravnavo otrok in v dejavnosti fizioterapije – ambulanta za otroke in mladostnike, v 
skupnostni psihiatrični obravnavi v okviru Centra za duševno zdravje odraslih ter v Centru 
za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca 
Maribor GMS - 689 

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:  
Irena ŠPANINGER, direktorica JMSS MB 

• k točki 5:  
Barbara VODAN JECELJ, JMSS MB 

• k točki 6: 
Lilijana ZORKO, vodja Sektorja za zdravstvo in socialno varstvo 
Metka ROKSANDIĆ, predsednica Sveta za starejše na MOM 

https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/06/GMS-686.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/06/GMS-685.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/06/GMS-687.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/06/GMS-696.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/06/GMS-697.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/06/GMS-689.pdf
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• k točki 7: 
Lilijana ZORKO, vodja Sektorja za zdravstvo in socialno varstvo 

• k točki 8: 
Lilijana ZORKO, vodja Sektorja za zdravstvo in socialno varstvo 

• k točki 9: 
Erntruda Markuš, Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca 

 
 
 
V VEDNOST: 

• Aleksander Saša ARSENOVIČ, župan MOM 

• Srečko ĐUROV, v.d. direktorja MU 

• Jelka VREČKO, vodja Kabineta župana 

• Rosana KLANČNIK, vodja Službe za delovanje mestnega sveta 

 


