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NASLOV GRADIVA: Namera o zadolževanju družbe Dom pod gorco d.o.o.

GRADIVO PRIPRAVIL: Dom pod gorco d.o.o.

GRADIVO PREDLAGA: Aleksander Saša Arsenovič, župan

POROČEVALEC: Gregor Žigon, direktor družbe Dom pod gorco d.o.o.

PREDLOG SKLEPA: Mestni svet Mestne občine Maribor se seznani z nameravanim
dodatnim zadolževanjem družbe Dom pod gorco d.o.o. izključno
za namen izgradnje prizidka k domu za starejše in soglaša s
prijavo na Javni razpis za podelitev koncesij za opravljanje
institucionalnega varstva v domovih za starejše številka 0144-
2/2020, ki ga je razpisalo Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti v Uradnem listu, št. 89/2020 z dne
19.06.2020.
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Služba za delovanje mestnega sveta
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Datum:

PODPISNI LIST
PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA 15. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA

MESTNE OBČiNE MARIBOR
Naslov gradiva: Namera o zadolževanju družbe DOM POD GOReO d.o.o.
Priloge gradiva (navedba 1. Obrazložitev
morebitnih prilog): 2. Predlog za obravnavo - namera o zadolževanju družbe Dom pod

gorco d.o.o.
3. Dokument identifikacije investicijskega projekta
4. Terminski plan izvajanja investicijskega projekta

Pregledali in para Ira 1:
Podpisniki Ime in priimek Pristojen organ Datum Podpis tistega, ki

podpisnika podpiše oz. parafira

Gradivo pripravil-a: Gregor Zigon, direktor Dom pod goreo 14,08,floQa Zd.o.o.
Gradivo pregledal- v

a vodja organa in
morebitni vodja
NOE:
Gradivo usklajeno
s pristojnimi organi
(če je gradivo
pripravljeno izven
MOM):
Dodatni pregled na
predlog
pripravljavea
Dokument parafiral Dr. Samo Peter Medved Kabinet župana
podžupan:

Gregor Reichenberg(obkrožite tistega, ki je odgovoren
za vaše področje)

Mag. Helena Kujundžič Lukaček

Alenka Iskra

fi r

Gradivo pregledal
v.d. direktoria MU

Kabinet župana

Gradivo prejela Rosana Klančnik Služba za 9.D . 2.. 9.-oJ..AJ r-"

~1A~;t~l'služba MS v delovanje ,,~fizični in mestnega sveta
elektronski obliki

Mag. Nataša Rodošek

Kabinet županaGradivo podpisal
žu an:

Aleksander Saša
Arsenovič
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OBRAZLOŽiTEV
namere za kandidiranje družbe Dom pod gorco d.o.o. za pridobitev koncesije za opravljanje

institucionalnega varstva v domovih za starejše

Družba DOM POD GORGO, družba za bivanjsko oskrbo, d.o.o., Pekrska cesta 56, 2000 Maribor
(v nadaljevanju Družba) je v postopku prijave na Javni razpis za podelitev koncesij za
opravljanje institucionalnega varstva v domovih za starejše številka 0144-2/2020 (v
nadaljevanju Javni razpis), ki ga je razpisalo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti (v nadaljevanju MDDSZ) v Uradnem listu, št. 89/2020 z dne 19.06.2020.

Namen prijave je pridobitev okvirno dodatnih 65 mest institucionalnega varstva za starejše v
PI izidku k domu za starejše, ki ga namerava Dražb"alzgraditl pod pogojem pridobitve dodatne
koncesije za okvirno 65 mest izvajanja storitve institucionalnega varstva.

Financiranje investicijskega projekta bo izhajalo delno iz tujih virov (dolgovi), saj Družba nima
zadostnih lastnih sredstev glede na obstoječo zadolženost Družbe, izhajajoče iz njene ustanovitve.

Družba Dom pod gorco d.o.o. naslavlja na Mestno občino Maribor vlogo za podajo soglasja k
zadolževanju in nadaljnji pripravi vloge za kandidiranje za podelitev koncesije za opravljanje
institucionalnega varstva v domovih za starejše.

Glede na kratek rok do prijave na Javni razpis (01.10.2020) in pričakovan rok zaključka
noveliranega DIIP Družba za pridobitev soglasja Mestnega sveta Mestne občine Maribor posreduje
obstoječe dokumente.

Vloga vsebuje:

Predlog za obravnavo na 15. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor - namera o
zadolževanju družbe Dom pod gorco d.o.o.
Dokument identifikacije investicijskega projekta
Terminski plan izvajanja investicijskega projekta
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Obrazložitev razlogov za širitve dnevnega reda MS:

Družba mora za potrebe Javnega razpisa predložiti izjavo o financiranju investicijskega projekta.
Ob upoštevanju dejstva, da mora za vsako zadolženost Družbe dati soglasje Mestni svet Mestne
občine Maribor, prosimo za izdajo soglasja s strani Mestnega sveta k nameravanemu dodatnemu
zadolževanju Družbe za izključni namen izgradnje prizidka k domu za starejše. Soglasje potrebuje
Družba najkasneje do 23.09.2020 (rok za oddajo prijave na Javni razpis je 01.10.2020).




























































