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MESTNI SVET 
MESTNE OBČINE MARIBOR 
 
 

S  T  A  L  I  Š  Č A 
 

ODBORA ZA FINANCE K PREDLAGANEMU GRADIVU ZA 34. SEJO MESTNEGA SVETA, 

sprejeta na 35. seji odbora za finance, 9. aprila 2022 
 
 

I. 
Dopolnitev odloka o spremembah odloka o proračunu Mestne občine Maribor za 

leto 2022, sprejetem na 28. redni seji dne 16.12.2021  GMS – 688 
 

Odbor predlaga Mestnemu svetu Mestne občine Maribor, da Dopolnitev odloka o spremembah 
odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2022, sprejme po skrajšanem postopku. 

 
II. 

Elaborat o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Maribor za leto 
2022 GMS – 693 

 

Odbor se je seznanil z elaboratom ter razlogi za predlagano višanje cen storitev oskrbe s pitno 
vodo in apelira na podjetje Mariborski vodovod, ki sicer posluje uspešno, da pred podražitvijo 
skrbno preuči vse notranje rezerve podjetja, z namenom omilitve dviga cen in prenosa višjih 
stroškov energentov na občane. 
 
Odbor predlaga Mestnemu svetu Mestne občine Maribor, da sprejme Elaborat o oblikovanju 

cen storitev oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Maribor za leto 2022. 
 

III. 
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega holdinga Maribor d.o.o. – 

skrajšani postopek   GMS – 690 
 

Odbor predlaga Mestnemu svetu Mestne občine Maribor, da sprejme Odlok o spremembah 

Odloka o ustanovitvi Javnega holdinga Maribor d.o.o., po skrajšanem postopku.   
 
Odbor pa opozori na nekaj pomanjkljivosti v gradivu, kot so:  

- Javno podjetje Nigrad d.o.o. in njegov kapitalski delež ni omenjeno v začetnem 
navajanju javnih podjetij v obrazložitvi pri II. točki, kjer so navedeni razlogi za sprejem,   

- razhajanja pri seštevku osnovnega kapitala JHMB v spremembi Odloka v 1. členu na 
strani 5, 

- kot tudi v 10. členu, ki se spreminja, na strani 6, 
in pričakuje, da se gradivo smiselno dopolni do obravnave na MS. 

https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/06/GMS-688.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/06/GMS-693.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/06/GMS-690.pdf


 

 
 
 

                  
 
 

IV. 
Predstavitev revidiranega lanskega in tekočega letošnjega poslovanja skupine JHMB 
in povezanih družb, ter strateških ciljev in ključnih projektov podjetij iz skupine JHMB 

GMS – 692 
 

Odbor za finance se je seznanil s predstavitvijo lanskega in tekočega poslovanja skupine 
JHMB in povezanih družb ter s strateškimi cilji in ključnimi projekti podjetij iz skupine JHMB. 
 
Odbor predlaga, da se za naslednja poročanja o rezultatih JHMB pripravijo poročila in finančni 
izkazi tako, da bodo izkazani konkretni finančni učinki po posameznih JP, z namenom, da se 
ugotovi upravičenost ustanovitve holdinga. Prav tako naj bodo ob prikazanih rezultatih 
tekočega leta, prikazane še realizacije preteklih let ter plan za tekoče leto. 
 
V nadaljevanju pa Odbor pripominja, da vsebina predlaganega gradiva ni skladna z njenim 
naslovom, saj v gradivu ni predstavljenih nobenih izsledkov revidiranja temveč le finančno 
poslovanje holdinga in povezanih družb. 
 

V. 
Imenovanje revizorja letnega poročila Javnega medobčinskega stanovanjskega  

sklada Maribor za obdobje treh let GMS – 686 (širitev dnevnega reda) 
 

Odbor predlaga Mestnemu svetu Mestne občine Maribor, da imenuje družbo VALUTA d.o.o. 

za izvedbo letnega poročila Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor za 
obdobje treh let 2022 – 2024. 

 
VI. 

 
Zagotavljanje finančnih sredstev proračunske rezerve za izvedbo sanacije 

zemeljskega plazu (usada) »Perkova graba«, na cesti LC-242010, odsek 242012 
Gaj-Šober dvor GMS – 698 (širitev dnevnega reda) 

 
Odbor predlaga Mestnemu svetu Mestne občine Maribor, da zagotovi potrebna finančna 
sredstva v višini 195.000,00 EUR iz proračunskih rezerv 2022, proračunska postavka PP 
131000 za izvedbo sanacije zemeljskega plazu (usada) »Perkova graba«, na cesti LC-242010, 
odsek 242012 Gaj-Šober dvor. 

 

 
 
 
                                                                                                               Katarina MEJAL, l. r. 

                                                                                                                Predsednica odbora 

https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/06/GMS-692-POROCILO.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/06/GMS-686.pdf

