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STALIŠČE  
ODBORA ZA SOCIALO IN ZDRAVSTVO ZA 18. REDNO SEJO MESTNEGA SVETA  

 
Odbor za socialo in zdravstvo je na 11. seji, 15. decembra 2020, obravnaval gradivo za 18. redno 

sejo mestnega sveta in oblikoval 
 

 
STALIŠČE: 

 
I. 

 Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2021 - prva obravnava  
(s področja sociale in zdravstva) (GMS – 351) 

 
Odbor za socialo in zdravstvo se je seznanil z Odlokom o proračunu Mestne občine Maribor za leto 
2021 in 2022 - prva obravnava, s področja sociale in zdravstva. Odbor je ob obravnavi dotičnega 
gradiva opozoril na določene pomanjkljivosti, in sicer ob tako enormnem proračunu bi bilo potrebno 
zagotoviti dodatna finančna sredstva za Center za pomoč na domu – za nadaljevanje projekta 
CrossCare ter za Društvo upokojencev. Našteti deležniki namreč s svojimi aktivnostmi angažirajo 
starejšo populacijo in skrbijo, da le – ta ostaja dlje časa aktivna ter samostojna.    
Odbor predlaga, da se dane pripombe upoštevajo pri pripravi odloka za drugo obravnavo. 
 

II. 
Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2022 - prva obravnava  

(s področja sociale in zdravstva) (GMS – 352) 
 
Odbor za socialo in zdravstvo se je seznanil z Odlokom o proračunu Mestne občine Maribor za leto 
2021 in 2022 - prva obravnava s področja sociale in zdravstva. Odbor je ob obravnavi dotičnega 
gradiva opozoril na določene pomanjkljivosti, in sicer ob tako enormnem proračunu bi bilo prav 
tako potrebno tudi v letu 2022 zagotoviti dodatna finančna sredstva za Center za pomoč na domu 
– za nadaljevanje projekta CrossCare ter za Društvo upokojencev. Našteti deležniki namreč s 
svojimi aktivnostmi angažirajo starejšo populacijo in skrbijo, da le – ta ostaja dlje časa aktivna ter 
samostojna.    
Odbor predlaga, da se dane pripombe upoštevajo pri pripravi odloka za drugo obravnavo. 
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