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S  T  A  L  I  Š  Č A 
 

ODBORA ZA FINANCE K PREDLAGANEMU GRADIVU ZA 26. SEJO MESTNEGA SVETA, 

sprejeta na 28. seji odbora za finance, 14. oktobra 2021 
 
 
 

I. 
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu MOM za leto 2021 – skrajšan 

postopek  GMS – 516 

 
Odbor predlaga mestnemu svetu, da sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o 
proračunu MOM za leto 2021 po skrajšanem postopku. 
 

II. 
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu MOM za leto  2022  – 

skrajšan postopek  GMS – 517 

 
Odbor predlaga mestnemu svetu, da sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o 
proračunu MOM za leto 2022 po skrajšanem postopku. 
 

III. 
Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne 

občine Maribor  GMS – 521 
 

Odbor predlaga mestnemu svetu, da sprejme Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih 

čistilnih naprav na območju Mestne občine Maribor. 
 

IV. 
Odlok – Koncesijski akt za podelitev koncesije za upravljanje in  vzdrževanje 
avtobusnih nadstrešnic v Mestni občini Maribor – prva obravnava  GMS - 522 

 
Odbor predlaga mestnemu svetu, da sprejme Odlok – Koncesijski akt za podelitev koncesije 

za upravljanje in  vzdrževanje avtobusnih nadstrešnic v Mestni občini Maribor v prvi obravnavi. 
 

V. 
Potrditev Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske  

gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih 
voda (odstranjevanje blata) za prihodnje obračunsko obdobje (1. 11. 2021 - 31. 10. 

2022) in cene komunalne storitve ravnanja z CČN Maribor 

https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=42810
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=42835
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=42812
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=42818


Odbor predlaga mestnemu svetu, da potrdi Potrditev Elaborata o oblikovanju cen izvajanja 

storitev obvezne občinske  gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in 
padavinskih odpadnih voda (odstranjevanje blata) za prihodnje obračunsko obdobje (1. 11. 
2021 - 31. 10. 2022) in cene komunalne storitve ravnanja z CČN Maribor. 

 
VI. 

Dokapitalizacija družbe Mestne nepremičnine d.o.o. GMS - 531 
 

Odbor predlaga mestnemu svetu, da soglaša, da se osnovni kapital družbe Mestne 

nepremičnine d.o.o. poveča z denarnim vložkom v višini 822.000,00 EUR in da pooblašča 
župana Mestne občine Maribor za podpis listine o prevzemu vložka. 

 
VII. 

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi družbe Mestne nepremičnine d.o.o. v Mestni  
občini Maribor - skrajšani postopek GMS – 532 

 
Odbor predlaga mestnemu svetu, da sprejme Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi družbe 
Mestne nepremičnine d.o.o. v Mestni  občini Maribor po skrajšanem postopku. 

 
VIII. 

Dokapitalizacija družbe Šport Maribor d.o.o. GMS – 529   
 

Odbor predlaga mestnemu svetu, da soglaša, da se osnovni kapital družbe Šport Maribor 
d.o.o. poveča s stvarnim vložkom v skupni višini 462.853,86 EUR sledečih novih družbenikov: 
-  Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o. v višini 233.762,64 EUR, 
-  Mariborski vodovod, javno podjetje d.o.o. v višini 83.943,61 EUR, 
-  Nigrad d.o.o. v višini 95.575,21 EUR in 
-  Snaga d.o.o. v višini 49.572,40 EUR. 

 
 

IX. 
Odlok o spremembah Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Športni objekti Maribor 

v družbo z omejeno odgovornostjo Šport Maribor d.o.o. – skrajšani postopek 
 

Odbor predlaga mestnemu svetu, da sprejme Odlok o spremembah Odloka o preoblikovanju 

javnega zavoda Športni objekti Maribor v družbo z omejeno odgovornostjo Šport Maribor d.o.o. 
po skrajšanem postopku. 

 
 

X. 
Povečanje kapitala in namenskega premoženja Javnega medobčinskega 

stanovanjskega sklada Maribor 
 

Odbor predlaga mestnemu svetu, da odloči o povečanju kapitala in namenskega premoženja 
JMSS Maribor s prenosom 20-ih zasedenih stanovanj v skupni vrednosti 978.500 EUR, tako 
da sprejme: 

- Sklep o povečanju kapitala in namenskega premoženja javnega sklada, 
- Pogodbo o izročitvi stvarnih vložkov in 
- Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi JMSS Maribor. 

 
 
 
 
 
 

https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=42910
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=42911
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=42907
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