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S  T  A  L  I  Š  Č A 
 

ODBORA ZA FINANCE K PREDLAGANEMU GRADIVU ZA 30. SEJO MESTNEGA SVETA, 

sprejeta na 31. seji odbora za finance, 17. februarja 2022 
 
 

I. 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor 

za leto 2022 – skrajšan postopek  GMS – 613 

 
Odbor predlaga mestnemu svetu, da sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

proračunu MOM za leto 2022 po skrajšanem postopku.  
 
 

II. 
Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Nigrad, d.o.o. - druga obravnava GMS - 551 

(širitev dnevnega reda) 
 
Odbor predlaga mestnemu svetu, da sprejme Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Nigrad, 
d.o.o. v drugi obravnavi. 
 

III. 
Sklep o potrditvi cene storitve 24-urne dežurne pogrebne službe v Mestni občini 

Maribor GMS – 621 (širitev dnevnega reda) 

 
Odbor predlaga mestnemu svetu, da sprejme Sklep o potrditvi cene storitve 24-urne dežurne 

pogrebne službe v Mestni občini Maribor. 
 

 
IV. 

Seznanitev s končnim poročilom o opravljeni notranji reviziji pravilnosti poslovanja JZ 
Športni objekti Maribor in Urada za šport  GMS – 620 

 
Odbor predlaga mestnemu svetu, da se seznani s končnim poročilom o opravljeni notranji 

reviziji pravilnosti poslovanja JZ Športni objekti Maribor za leto 2020, številka: 0601-64/2021, 
izdano dne, 19. 11. 2021 ter končnim poročilom po opravljeni izredni notranji reviziji pravilnosti 
poslovanja v Uradu za šport, za leto 2018, 2019, 2020, številka: 0601-65/2021, izdano dne, 9. 
2. 2022. 

https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43839
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43876
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43845
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43844


 

 
 
 

                  
 
 
 

V. 
Povečanje kapitala in namenskega premoženja Javnega medobčinskega 

stanovanjskega sklada Maribor GMS – 615 

 
Odbor predlaga mestnemu svetu, da odloči o povečanju kapitala in namenskega premoženja 
JMSS Maribor v skupni vrednosti 547.263 EUR, tako da sprejme: 

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

 
Povečanje kapitala javnega sklada z vplačilom dodatnega premoženja se vpiše v sodni 
register. 
 

 
 

                                                                                                                 Jelka KOLMANIČ, l.r. 

                                                                                                              Podpredsednica odbora 

https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43843

