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STALIŠČE  
ODBORA ZA SOCIALO IN ZDRAVSTVO ZA 23. REDNO SEJO MESTNEGA SVETA  

 
Odbor za socialo in zdravstvo je na 15. seji, 25. maja 2021, obravnaval gradivo za 23. redno sejo 

mestnega sveta in oblikoval 
 

STALIŠČE: 
I. 

Soglasje k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Maribor 
 (GMS – 447) 

 
Odbor za socialo in zdravstvo se je seznanil s Soglasjem k ceni socialnovarstvene storitve pomoč 
družini na domu v Mestni občini Maribor. 
Ob tem je bilo poudarjeno, da se cena socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu za 
uporabnika ne spremeni. Izražena je bila tudi zahvala Centru za pomoč na domu Maribor za 
njihovo požrtvovalno delo v času epidemije in podan apel za prizadevanja k zasledovanju cilja 
nudenja pomoči, ki ne bi bila časovno omejena, temveč v obsegu, ki ga dotični uporabnik 
socialnovarstvene storitve potrebuje. 
 

Informacija o številu cepljenih oseb na področju Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca 
Maribor in poteku cepljenja (GMS – 459) 

 
Odbor za socialo in zdravstvo se je seznanil z Informacijo o številu cepljenih oseb na področju 
Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor in poteku cepljenja. 
Ob obravnavi gradiva je bilo ugotovljeno, da gre za izredno naporno delo zdravstvenega osebja, 
nad katerim se v zadnjem času izvaja še verbalno in fizično nasilje. Vsled tega je odbor pozval k 
strpnosti ter zdravstvenemu domu podal pohvalo za uspešno delo. 
 

III. 
Sklep o določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorice Centra za pomoč na 

domu Maribor za leto 2020 (GMS – 448) 
 
Odbor za socialo in zdravstvo se je seznanil s Sklepom o določitvi dela plače za redno delovno 
uspešnost direktorice Centra za pomoč na domu Maribor za leto 2020 in ga podpira. 
 

IV. 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu MOM za leto 2021- skrajšani 

postopek (s področja sociale in zdravstva) (GMS – 449) 
 
Odbor za socialo in zdravstvo se je seznanil z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
proračunu MOM za leto 2021- skrajšani postopek (s področja sociale in zdravstva) in predlaga 
sprejem le – tega.  
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