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S  T  A  L  I  Š  Č A 
 

ODBORA ZA FINANCE K PREDLAGANEMU GRADIVU ZA 28. SEJO MESTNEGA SVETA, 

sprejeta na 30. seji odbora za finance, 09. decembra 2021 
 
 

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

postopek GMS - 568 

 
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 - 569 
 
Odbor predlaga mestnemu svetu, da sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o 
proračunu MOM za leto  2022  po skrajšanem postopku. 
 

III. 
Poslovno finančni načrt 2022 z Letnim načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem 

JMSS Maribor GMS - 570 

 
Odbor predlaga mestnemu svetu, da sprejme Poslovno finančni načrt 2022 z Letnim načrtom 

ravnanja s stvarnim premoženjem JMSS Maribor. 
 

 
IV. 

Prodaja 40% deleža v družbi Dimnikarstvo Maribor d.o.o.  GMS - 573 

 
Odbor predlaga mestnemu svetu, da sprejme Prodajo 40% deleža v družbi Dimnikarstvo 

Maribor d.o.o..   
 
 
 
 

https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43399
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43394
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43396
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43382


 

 
 
 

                  
 

V. 
Dokapitalizacija družbe Javni holding Maribor d.o.o. GMS - 583 

 
Odbor predlaga mestnemu svetu, da sprejme Dokapitalizacijo družbe Javni holding Maribor 

d.o.o.. 
VI. 

Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega holdinga Maribor d.o.o. - skrajšani 
postopek GMS - 578 

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

Javnega holdinga Maribor d.o.o. po skrajšanem postopku. 
 

VII. 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o statusnem preoblikovanju 

Marproma, javnega gospodarskega zavoda za mestni potniški promet v Javno 
podjetje Marprom, d.o.o.- skrajšani postopek GMS - 579 

 
 
Odbor predlaga mestnemu svetu, da sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
statusnem preoblikovanju Marproma, javnega gospodarskega zavoda za mestni potniški 
promet v Javno podjetje Marprom, d.o.o. po skrajšanem postopku. 
 

VIII. 
Odlok o preoblikovanju Pogrebnega podjetja Maribor d. d. v Pogrebno podjetje 

Maribor, javno podjetje, d.o.o. - druga obravnava GMS - 576 

 
Odbor predlaga mestnemu svetu, da sprejme Odlok o preoblikovanju Pogrebnega podjetja 

Maribor d. d. v Pogrebno podjetje Maribor, javno podjetje, d.o.o. v drugi obravnavavi. 
 

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

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

577 
 

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.  
 

 
 

                                                                                                                 Katarina MEJAL, l.r. 

                                                                                                                  Predsednica odbora 

https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43400
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43386
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43387
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43384
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43385
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43385

