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STALIŠČE  
ODBORA ZA SOCIALO IN ZDRAVSTVO ZA 5. REDNO SEJO MESTNEGA SVETA  

 
Odbor za socialo in zdravstvo je na 3. seji, 8. maja 2019, obravnaval gradivo za 5. redno sejo 

mestnega sveta in oblikoval 
 

STALIŠČE: 
I. 

Sklep o soglasju k Spremembam in dopolnitvam Statuta Zdravstvenega doma  
dr. Adolfa Drolca Maribor (GMS – 070) 

 
Odbor za socialo in zdravstvo na predlagan sklep ni imel pripomb; ga potrjuje in predlaga 
Mestnemu svetu Mestne občine Maribor, da ga sprejme. 

 
II. 

Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v  
Mestni občini Maribor (GMS – 071) 

 
Odbor za socialo in zdravstvo potrjuje Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve 
pomoč družini na domu v Mestni občini Maribor in predlaga Mestnemu svetu, da ga sprejme. 
Ob tem poudarja, da pri predlaganem dvigu cene za 6,97% v primerjavi z letom 2018, 
pomeni za uporabnika dvig cene v absolutnem znesku za 37 centov. Najranljivejše skupine  
uporabnikov storitev - invalidi in prejemniki socialnovarstvenega dodatka so oproščeni 
plačila; za ostale pomoči potrebne, ki plačila ne bi zmogli, pa Center za socialno delo izda 
odločbo o delnem subvencioniranju plačila storitve.   
Odbor je opozoril na vse bolj naraščajočo problematiko starajoče se družbe, ki bo posledično 
potrebovala še več storitev pomoči na domu, zato je potrebno čim prej pristopiti k iskanju 
rešitev ter ustreznih strokovnih kadrov. 
 

III. 
Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni 
dejavnosti na področju ginekologije in porodništva v Mestni občini Maribor –  

prva obravnava (GMS – 072) 
 

Odbor za socialo in zdravstvo je potrdil Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne 
službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju ginekologije in porodništva v Mestni 
občini Maribor v prvi obravnavi in predlaga Mestnemu svetu Mestne občine Maribor, da ga 
sprejme. 
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