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Obrazložitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prora�unu Mestne ob�ine 
Maribor za leto 2021 

K 1. �lenu: 
Dopolni se Letni program prodaje finan�nega premoženja MOM za leto 2021. 

S prora�unom za leto 2021 smo sprejeli Letni program prodaje finan�nega premoženja Mestne 
ob�ine Maribor, s katerim smo predlagali za�etek prodaje kapitalske naložbe družbe 
Farmadent d.o.o. 

V odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o prora�unu Mestne ob�ine Maribor za leto 
2021predlagamo spremembo letnega programa prodaje finan�nega premoženja MOM za leto 
2021 in sicer, se predlaga prodaja 0,01 –odstotnega deleža Mestne ob�ine Maribor v družbi 
Snaga d.o.o., Javnemu holdingu Maribor d.o.o. 

Zaradi konsolidacije lastništva Javnega holdinga Maribor d.o.o. v družbi Snaga d.o.o. se delež 
0,01 % prenaša iz MOM na Javni holding Maribor d.o.o. po metodi z neposredno sklenitvijo 
pogodbe o prodaji in nakupu poslovnega deleža po okvirni ceni cca 2.000,00 EUR. 

Delež v višini 0,01 % družbe Snaga d.o.o. je Mestna ob�ina Maribor pridobila z odkupom od 
ob�ine Kungota na podlagi pogodbe o prodaji in nakupu poslovnega deleža v družbi Snaga 
d.o.o. 

Finan�ni na�rt se bo naknadno uskladil z rebalansom ob podpisu pogodbe z Javnim holdingom 
Maribor d.o.o. 
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Na podlagi sklenjene pogodbe med Mestno ob�ino Maribor in Ob�ino Kungota o prodaji in 
nakupu poslovnega deleža v družbi Snaga d.o.o., s sedežem Nasipna ulica 64, Maribor, je 
Mestna ob�ina Maribor pridobila 0,01 - odstotni poslovni delež družbe. 

V potrditev predlagamo dopolnitev letnega programa prodaje finan�nega premoženja Mestne 
ob�ine Maribor za leto 2021, s katerim se v letu 2021  predlaga prodaja 0,01 - odstotnega 
poslovnega deleža Mestne ob�ine Maribor v družbi Snaga d.o.o., Javnemu holdingu Maribor 
d.o.o.

Tabela 1:  Seznam kapitalskih naložb ob�ine za prodajo oz. razpolaganje, v letu 2021: 

Zap
št. 

Pravna oseba SEDANJE STANJE NAMENJENO ZA 
RAZPOLAGANJE 

Knjigovodska 
vrednost 

kapitalske 
naložbe MOM na 
dan 31.12.2020 

v EUR 

Delež na 
dan 

31.12.2020 
v % 

Število 
delnic/enot oz. 

nominalna 
vrednost 

poslovnega 
deleža na dan 

31.12.2020 
v EUR 

Število 
delnic/enot oz. 

nominalna 
vrednost 

poslovnega 
deleža 
v EUR 

Delež 
v % 

Faza 
izvedbe 

postopka 
prodaje 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Snaga d.o.o. *399,02 0,01 399,02 399,02 0,01 
**Za�etek, 
izvedba in 
zaklju�ek

*Opomba: V poslovnih knjigah Mestne ob�ine Maribor so naložbe vodene po naložbeni ali po
kapitalski metodi. Naložbena metoda upošteva samo osnovni kapital, ki se je do vklju�no leta
2001 revaloriziral, kapitalska metoda pa upošteva vse sestavine kapitala.

Po potrditvi predloga spremembe letnega programa prodaje finan�nega premoženja bo 
Mestna uprava MOM pristopila k izvedbi postopka prodaje kapitalske naložbe v skladu z 
Uredbo o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finan�nim premoženjem (Ur. list RS št. 
123/03, 140/06, 95/07 in 38/10 ZUKN) po metodi neposredne sklenitve pogodbe z Javnim 
holdingom Maribor d.o.o. 
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