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S  T  A  L  I  Š  Č A 
 

ODBORA ZA FINANCE K PREDLAGANEMU GRADIVU ZA 23. SEJO MESTNEGA SVETA, 
sprejeta na 25. seji odbora za finance, 20. maja 2021 
 
 
 

I. 
Soglasje k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini 

Maribor GMS – 447 
 

Odbor predlaga mestnemu svetu, da poda soglasje k ceni socialnovarstvene storitve pomoč 
družini na domu v Mestni občini Maribor. 
 
 

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

postopek GMS – 449 
 

Odbor še predlaga mestnemu svetu, da Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
proračunu Mestne občine Maribor za leto 2021 po skrajšanem postopku sprejme.  
 
 

III. 
Letno poročilo Športnih objektov Maribor za leto 2020 GMS – 450 

Odbor predlaga mestnemu svetu, da se seznani z Letnim poročilom Športnih objektov 
Maribor za leto 2020. 
 
Odbor predlaga, da zavod Športni objekti Maribor ponovno aktivno pristopi k novelaciji 
sanacijskega načrta, ki je bil zaradi posledic epidemije le deloma realiziran. V novelacijo 
sanacijskega načrta se naj vključijo tudi spremembe zaradi statusnega preoblikovanja 
zavoda. Prav tako Odbor predlaga, da se čimprej opravi revizija poslovanja zavoda za 
preteklo leto, o izsledkih revizije se naj pisno poroča Odboru za finance. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=41899
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=41901
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=41902


IV. 
Finančni načrt Športnih objektov Maribor za leto 2021 GMS – 451 

 
Odbor predlaga mestnemu svetu, da se seznani s Finančnim načrtom Športnih objektov 
Maribor za leto 2021. 
 
Odbor ob tem opozarja na veliko indeksno povečanje določenih finančnih kazalnikov zaradi 
česar dvomi, da je Finančni načrt za letošnje leto realno zastavljen. 
 
 

V. 
Soglasje k nakupu 100% poslovnega deleža v Inštitutu Wcycle Maribor in pripojitvi 

GMS – 457 
 

Odbor predlaga mestnemu svetu: 
- da soglaša, da RRA Podravje – Maribor izvede nakup 100% 

poslovnega deleža v Inštitutu Wcycle Maribor v višini 51.272 EUR in  
- da soglaša, da se Inštitut Wcycle Maribor pripoji k RRA Podravje – 

Maribor. 
 

VI. 
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Regionalna razvojna 

agencija za Podravje – Maribor – skrajšani postopek GMS – 458 
 
Odbor predlaga mestnemu svetu, da sprejeme Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor po skrajšanjem 
postopku. 
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