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STALIŠČE  
ODBORA ZA SOCIALO IN ZDRAVSTVO ZA 34. REDNO SEJO MESTNEGA SVETA  

 
Odbor za socialo in zdravstvo je na 25. seji, 14. junija 2022, obravnaval gradivo za 34. redno sejo 

mestnega sveta in oblikoval 
 

STALIŠČE: 
 

I. 
Imenovanje revizorja letnega poročila Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada 

Maribor za obdobje treh let (GMS-686) 
 
Odbor za socialo in zdravstvo se je seznanil s postopkom imenovanja revizorja letnega poročila 
Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor za obdobje treh let in predlaga Mestnemu 
svetu Mestne občine Maribor, da potrdi izbranega revizorja. 
 

II. 
Sklep o določitvi redne delovne uspešnosti in ocene direktorice Javnega medobčinskega 

stanovanjskega sklada Maribor za leto 2021 (GMS-685) 
 
Odbor za socialo in zdravstvo se je seznanil z obrazložitvijo določitve redne delovne uspešnosti 
direktorice JMSS MB v višini 5% letnih sredstev za njeno osnovno plačo in predlaga Mestnemu 
svetu Mestne občine Maribor, da predlagan sklep potrdi. 
 

III. 
»Starosti prijazen Maribor«, Akcijski načrt za izboljšanje položaja starejših v  

Mestni občini Maribor 2022-2027 (GMS-687) 
 

Odbor za socialo in zdravstvo se je seznanil z Akcijskim načrtom za izboljšanje položaja starejših v  
Mestni občini Maribor 2022-2027; le-tega pozitivno ocenjuje ter predlaga Mestnemu svetu Mestne 
občine Maribor, da dotični načrt potrdi. 
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IV. 
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) 

 
Odbor za socialo in zdravstvo potrjuje predlog za zmanjšanje obsega popoldanskega 
ordinacijskega časa od 16. ure naprej 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 ter predlaga Mestnemu svetu Mestne občine 
Maribor, da poda soglasje k predlagani spremembi. 
 

V. 
Pravilnik o spremembi Pravilnika o predpisovanju in izdajanju mlečnih preparatov za 

dojenčke in male otroke v Mestni občini Maribor (GMS-696) 
 

Odbor za socialo in zdravstvo se je seznanil s spremembami Pravilnika o predpisovanju in 
izdajanju mlečnih preparatov za dojenčke in male otroke v Mestni občini Maribor in predlaga 
Mestnemu svetu Mestne občine Maribor, da dotični pravilnik sprejme. 
 

VI. 
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu 

otroka v Mestni občini Maribor (GMS-697) 
 
Odbor za socialo in zdravstvo se je seznanil s spremembami Pravilnika o spremembah in 
dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Mestni občini Maribor in 
predlaga Mestnemu svetu Mestne občine Maribor, da potrdi predlagane spremembe. 
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