
 

 
 
 

                  
 
MESTNA OBČINA MARIBOR 
         MESTNI SVET 
      Odbor za finance 

 
 
Številka: 0130 – 199/2021 
Datum:   10. 12. 2021 
 
 
MESTNI SVET 
MESTNE OBČINE MARIBOR 
 
 
 

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


 

 
 
 

   

 

MESTNA OBČINA MARIBOR 
MESTNI SVET 

Odbor za gospodarstvo  

 
Številka: 0130-240/2021-3 
Datum: 15.12.2021 

*0130-240/2021-3* 
 
 
MESTNI SVET  
MESTNE OBČINE MARIBOR 

 
 

STALIŠČE  
ODBORA ZA GOSPODARSTVO ZA 28. REDNO SEJO MESTNEGA SVETA  

 
Odbor za gospodarstvo je na 27. seji, 15. decembra 2021, obravnaval gradivo za 28. redno sejo 

mestnega sveta in oblikoval 
 

STALIŠČE: 
 

I. 
 Odlok o spremembah odloka o proračunu za leto 2021 - skrajšani postopek (GMS – 568) 

 

Odbor za gospodarstvo predlaga Mestnemu svetu Mestne občine Maribor, da Odlok o 
spremembah odloka o proračunu za leto 2021 sprejme po skrajšanem postopku.  
 

II. 
Odlok o spremembah odloka o proračunu za leto 2022 - skrajšani postopek (GMS – 569) 

 
Odbor za gospodarstvo predlaga Mestnemu svetu Mestne občine Maribor sprejetje Odloka o 
spremembah odloka o proračunu za leto 2022 po skrajšanem postopku. 
 

III. 
Prodaja 40% deleža v družbi Dimnikarstvo Maribor d.o.o. (GMS – 573) 

 
Odbor za gospodarstvo predlaga Mestnemu svetu Mestne občine Maribor, da poda soglasje k 
prodaji 40% deleža v družbi Dimnikarstvo Maribor d.o.o. 
 

IV. 
Odlok o preoblikovanju Pogrebnega podjetja Maribor d.d. v Pogrebno podjetje Maribor, 

javno podjetje d.o.o. – druga obravnava (GMS – 576) 
 
Odbor za gospodarstvo predlaga Mestnemu svetu Mestne občine Maribor, da sprejme Odlok o 
preoblikovanju Pogrebnega podjetja Maribor d.d. v Pogrebno podjetje Maribor, javno podjetje 
d.o.o. v drugi obravnavi.  
 
 
 
                                                                                                             PREDSEDNIK 

                                                                                      mag. Viljem POZEB, l.r. 

 
 
 



 

 
 
 

   

 

MESTNA OBČINA MARIBOR 
MESTNI SVET 

Odbor za kmetijstvo in celostni 
razvoj podeželja  

 
Številka: 0130-242/2021-3 
Datum: 08.12.2021 

*0130-242/2021-3* 
 
 
MESTNI SVET  
MESTNE OBČINE MARIBOR 
 
 
 

STALIŠČE 
ODBORA ZA KMETIJSTVO IN CELOSTNI RAZVOJ PODEŽELJA  

K GRADIVU ZA 28. REDNO SEJO MESTNEGA SVETA  
 

Odbor za kmetijstvo in celostni razvoj podeželja je na 14. seji, 8. decembra 2021, obravnaval 
gradivo za 28. redno sejo mestnega sveta in oblikoval 

 
 

STALIŠČE: 
 
 

I. 
Odlok o spremembah odloka o proračunu za leto 2022 – skrajšan postopek  

(s področja kmetijstva) (GMS – 569) 
 

Odbor za kmetijstvo in celostni razvoj podeželja se je seznanil z Odlokom o spremembah odloka o 
proračunu za leto 2022 – skrajšan postopek s področja kmetijstva in predlaga Mestnemu svetu 
Mestne občine Maribor, da ga po skrajšanem postopku sprejme.  
 
 
 
 
 
                                                                                            PREDSEDNICA  
                                                                                      Danijela ŠERBINEK, l.r. 
 
 



 

 
 
 

   

 

MESTNA OBČINA MARIBOR 
MESTNI SVET 

Odbor za kulturo  

 
Številka: 0130-243/2021-4 
Datum: 09.12.2021 

*0130-243/2021-4* 
 
 
MESTNI SVET  
MESTNE OBČINE MARIBOR 

 
 
 

STALIŠČE  
ODBORA ZA KULTURO ZA 28. REDNO SEJO MESTNEGA SVETA  

 

Odbor za kulturo je na 19. seji, 9. decembra 2021, obravnaval gradivo za 28. redno sejo mestnega 
sveta in oblikoval 

 
 

STALIŠČE: 
 

I. 
Odlok o spremembah odloka o proračunu za leto 2022  – skrajšan postopek  

(s področja kulture)  (GMS – 569) 
 
Odbor za kulturo se je seznanil z Odlokom o spremembah odloka o proračunu za leto 2022  – 
skrajšan postopek s področja kulture in predlaga Mestnemu svetu Mestne občine Maribor, da ga 
po skrajšanem postopku sprejme. 
Ob tem odbor ugotavlja, da se področju kulture namenja več finančnih sredstev, kar seveda 
pozdravlja. Še posebej pa je bila izražena pohvala Službi za razvojne projekte in investicije - Projektni 
pisarni za vložen trud in znanje pri projektu Center Rotovž. 
 

 
 
 
 

                                                                       PREDSEDNICA 
                                                                        Zdenka KRIŽANIČ, l.r. 

 
 



 

 
 
 

   

 

MESTNA OBČINA MARIBOR 
MESTNI SVET 

Odbor za mladino, šolstvo in 
šport  

 
Številka: 0130-241/2021-4 
Datum: 09.12.2021 

*0130-241/2021-4* 
 
 
MESTNI SVET  
MESTNE OBČINE MARIBOR 

 
 

STALIŠČE  
ODBORA ZA MLADINO, ŠOLSTVO IN ŠPORT K GRADIVU ZA 28. REDNO SEJO MESTNEGA 

SVETA  
 

Odbor za mladino, šolstvo in šport je na 26. seji, 9. decembra 2021, obravnaval gradiva za  
28. redno sejo mestnega sveta in oblikoval 

 
 

STALIŠČE: 
 

I. 
Odlok o spremembah odloka o proračunu za leto 2022 - skrajšani postopek (GMS – 569) 

 
Odbor za mladino, šolstvo in šport se je seznanil z Odlokom o spremembah odloka o proračunu za 
leto 2022 - skrajšani postopek in ga predlaga Mestnemu svetu Mestne občine Maribor v sprejetje. 
 

II. 
Odlok o spremembah Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega 

programa športa v Mestni občini Maribor – skrajšani postopek (GMS – 574) 
 

Odbor za mladino, šolstvo in šport potrjuje Odlok o spremembah Odloka o izbiri in sofinanciranju 
dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Maribor – skrajšani postopek. 
 

III. 
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 za mladino, šolstvo in šport potrjuje Odlok o spremembah Odloka o preoblikovanju javnega 
zavoda Športni objekti Maribor v družbo z omejeno odgovornostjo Šport Maribor d.o.o. - skrajšani 
postopek in ga predlaga Mestnemu svetu Mestne občine Maribor v sprejetje po skrajšanem 
postopku. 

 
 

                                                                                                              PREDSEDNIK 
                                                                                                         Matic MATJAŠIČ, l.r. 

 



 

 
 
 

   

 

MESTNA OBČINA MARIBOR 
MESTNI SVET 

Odbor za socialo in zdravstvo  

 
Številka: 0130-244/2021-3 
Datum: 13.12.2021 

*0130-244/2021-3* 
 
 
MESTNI SVET  
MESTNE OBČINE MARIBOR 

 
 

STALIŠČE  
ODBORA ZA SOCIALO IN ZDRAVSTVO ZA 28. REDNO SEJO MESTNEGA SVETA  

 
Odbor za socialo in zdravstvo je na 19. seji, 13. decembra 2021, obravnaval gradivo za 28. redno 

sejo mestnega sveta in oblikoval 
 

STALIŠČE: 
 

I. 
Odlok o spremembah odloka o proračunu za leto 2021 - skrajšani postopek (GMS – 568) 

 

Odbor za socialo in zdravstvo se je seznanil z Odlokom o spremembah odloka o proračunu za leto 
2021 - skrajšani postopek in predlaga Mestnemu svetu Mestne občine Maribor, da ga po 
skrajšanem postopku sprejme. 
 

II. 
 Odlok o spremembah odloka o proračunu za leto 2022 - skrajšani postopek (s področja 

sociale in zdravstva) (GMS – 569) 
 

Odbor za socialo in zdravstvo se je seznanil z Odlokom o spremembah odloka o proračunu za leto 
2022 - skrajšani postopek in predlaga Mestnemu svetu Mestne občine Maribor, da ga po 
skrajšanem postopku sprejme. 
Ugotovljeno je bilo zmanjšanje finančnih sredstev na proračunski postavki institucionalnega 
varstva odraslih v višini 30.000 €; na kar odbor opozarja, da se morajo, v primeru povečanih potreb 
na dotični proračunski postavki, s prerazporeditvami znotraj proračuna, zagotoviti finančna 
sredstva. 
 
Prav tako odbor za socialo in zdravstvo podaja pohvalo in čestitke Centru za pomoč na domu 
Maribor za pridobljeno priznanje ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
ter za prejet znak strokovne odličnosti Socialne zbornice Slovenije. 
 

III. 
 Odlok o določitvi mreže javne lekarniške dejavnosti na primarni ravni v Mestni občini 

Maribor – prva obravnava (GMS – 571) 
 

Odbor za socialo in zdravstvo se je seznanil z Odlokom o določitvi mreže javne lekarniške 
dejavnosti na primarni ravni v Mestni občini Maribor – prva obravnava; ga podpira in predlaga 
Mestnemu svetu Mestne občine Maribor, da ga v prvi obravnavi sprejme. 
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IV. 
Poslovno finančni načrt 2022 z Letnim načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem JMSS 

Maribor (GMS – 570) 
 

Odbor za socialo in zdravstvo se je seznanil s Poslovno finančnim načrtom 2022 z Letnim načrtom 
ravnanja s stvarnim premoženjem JMSS Maribor.  
S strani odbora so bili na JMSS podani pozivi, da le – ta pri zagotavljanju stanovanj sledi svojemu 
poslanstvu in skrbi za ranljivejše skupine ljudi kot so invalidi, oziroma gibalno ovirani ter starejša 
populacija. 
 

V. 
Predlagane lokacije za umestitev doma za starejše občane na območju Radvanja – 

seznanitev (GMS – 575) 
 
Odbor za socialo in zdravstvo se je seznanil s predlaganimi lokacijami za umestitev doma za 
starejše občane na območju Radvanja – seznanitev. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                PREDSEDNICA 
                                                                                              Alenka ISKRA, l.r. 
 
 



 

 

   
MESTNA OBČINA MARIBOR 

MESTNI SVET 
Statutarno – pravna komisija 

Ulica heroja Staneta 1, SI-2000 Maribor 
T: +386.2.2201 000, E: mestna.obcina@maribor.si 

S: http://www.maribor.si 

Davčna številka: SI12709590, Matična številka: 5883369 

 
Številka: 0130-257/2021 
Datum: 15.12.2021 

*0130-111/2021-3* 
 
 
MESTNI SVET 
MESTNE OBČINE MARIBOR 
 

S  T  A  L  I  Š  Č A 
 

STATUTARNO-PRAVNE KOMISIJE K PREDLAGANEMU GRADIVU ZA 28. SEJO MESTNEGA 
SVETA, sprejeta na 31. seji komisije, 13. 12. 2021 
 

I. 
Odlok o spremembah odloka o proračunu za leto 2021 - skrajšani postopek  GMS - 568 

 

Komisija se je seznanila s spremembo odloka in nanjo nima pripomb. 

  

II. 

Odlok o spremembah odloka o proračunu za leto 2022 - skrajšani postopek GMS - 569 

 

Komisija se je seznanila s spremembo odloka in nanjo nima pripomb. 

.  

 

III. 

Odlok o spremembah odloka o predkupni pravici na območju Mestne občine Maribor – 

skrajšan postopek GMS - 582 

 

Komisija se je seznanila s spremembo odloka in nanjo nima pripomb. 

 

IV. 

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja ob Lavričevi ulici v 

Mariboru- druga obravnava GMS - 453 

 

Komisija se je z odlokom seznanila in nanj nima pripomb. 

 

V. 

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 

 

Komisija se je z odlokom seznanila in podala pripombo, da se veljavnost odloka določi 8 dan po 

objavi v Medobčinskem uradnem vestniku. Navedeno se popravi kot redakcijski popravek. ki naj  

 

VI. 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah - skrajšani postopek GMS - 

566 

 

Komisija se je seznanila s spremembo odloka in nanjo nima pripomb. 

 

 

https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43399
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43394
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43392
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43402
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43385
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43401
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43401
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VII. 

Odlok o preoblikovanju Pogrebnega podjetja Maribor d. d. v Pogrebno podjetje Maribor, javno 

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

 

Komisija se je seznanila s spremembo odloka in nanjo nima pripomb. 

 

VIII. 

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

postopek GMS - 578 

 

Komisija se je seznanila s spremembo odloka in nanjo nima pripomb. 

 

 

IX. 

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 

 

Komisija se je seznanila s spremembo odloka in nanjo nima pripomb. 

 

 

X. 

Odlok o dopolnitvi Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje 

obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov v 

Mestni občini Maribor - skrajšani postopek GMS - 580 

 

Komisija se je seznanila s spremembo odloka in nanjo nima pripomb. 

 

XI. 

Odlok o določitvi mreže javne lekarniške dejavnosti na primarni ravni v Mestni občini 

Maribor – prva obravnava GMS - 571 

 

 

Komisija se je z odlokom seznanila in nanj nima pripomb. 

 
 

 

  Željko VOGRIN, l.r.  
                                                                                                    predsednik komisije 
 
 

https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43384
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43386
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43387
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43388
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43390

