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OBRAZLOŽITEV: 
 
Aprila 2015 poteče mandat članom Nadzornega sveta JMSS Maribor. Sedanji član s strani 
občine Duplek je Franc Beber. 
V skladu z 8. členom Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega 
medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor, ima Nadzorni svet sedem članov. Člane 
sveta imenujejo mestni svet in občinski sveti občin ustanoviteljic sklada na predlog župana. 
Občina ustanoviteljica sklada, ki ima v skladu večinski kapitalski delež, imenuje v svet dva 
člana, ostale občine ustanoviteljice, pa imenujejo vsaka po enega člana nadzornega sveta.  
Člani nadzornega sveta ne morejo biti osebe, zaposlene v Skladu in druge osebe, katerih 
funkcija ali dejavnost je po zakonu nezdružljiva s članstvom v nadzornem svetu.  
Mandatna doba članov nadzornega sveta traja 4 leta. Lahko so ponovno imenovani. 
Nadzorni svet je veljavno konstituiran, ko so imenovani vsi njegovi člani in se sestane na 
sklepčni seji. Vsaj en član nadzornega sveta mora biti usposobljen za računovodsko ali 
finančno področje, vsaj en član pa za pravno področje. 
Volitve predsednika nadzornega sveta in namestnika predsednika nadzornega sveta se 
izvedejo skladno z veljavnimi določili Zakona o javnih skladih, pri čemer se predsednik 
nadzornega sveta sklada voli izmed članov nadzornega sveta, ki so imenovani s strani 
občine ustanoviteljice, ki ima v skladu večinski kapitalski delež. 
V skladu z navedenim je župan predlagal, da se kot članica v nadzorni svet sklada imenuje 
direktorica občinske uprave Natalija Jakopec. 
 
Predlog sklepa:  
 »Občinski svet Občine Duplek imenuje Natalijo Jakopec za članico Nadzornega sveta 
Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor, od 5.4.2015 do 4.4.2019. » 
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Redni izpis iz sodnega/poslovnega registra

Pojasnilo: Datumi vpisa posameznega podatka v sodni register so prikazani v zgodovinskem izpisu.

OSNOVNI PODATKI O SUBJEKTU

status subjekta:     vpisan

datum vpisa subjekta v sodni register:     18.02.1994

matična številka:    5805295000

davčna številka:    21002266

firma: JAVNI MEDOBČINSKI STANOVANJSKI SKLAD MARIBOR
skrajšana firma: JMSS MARIBOR

sedež: Maribor

poslovni naslov: Grajski trg 1, 2000 Maribor

pravnoorganizacijska oblika: Javni sklad

namensko premoženje: 138.286.560,00 EUR

število delnic: ni vpisa

vrsta organa nadzora: Nadzorni svet

DRUŽBENIKI
zap. št. družbenika:     537307
identifikacijska številka:     1365568000 - matična številka (pravna oseba je vpisana v PRS)
firma:     OBČINA HOČE - SLIVNICA
Naslov:     Spodnje Hoče, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče
vrsta odgovornosti za obveznosti družbe:     ne odgovarja
datum vstopa:     25.04.2001

zap. št. družbenika:     537308
identifikacijska številka:     1365614000 - matična številka (pravna oseba je vpisana v PRS)
firma:     OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
Naslov:     Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju
vrsta odgovornosti za obveznosti družbe:     ne odgovarja
datum vstopa:     25.04.2001

zap. št. družbenika:     537309
identifikacijska številka:     5883199000 - matična številka (pravna oseba je vpisana v PRS)
firma:     OBČINA STARŠE
Naslov:     Starše 93, 2205 Starše
vrsta odgovornosti za obveznosti družbe:     ne odgovarja
datum vstopa:     25.04.2001

zap. št. družbenika:     537310
identifikacijska številka:     5883253000 - matična številka (pravna oseba je vpisana v PRS)
firma:     OBČINA RAČE-FRAM
Naslov:     Grajski trg 14, 2327 Rače
vrsta odgovornosti za obveznosti družbe:     ne odgovarja
datum vstopa:     25.04.2001

zap. št. družbenika:     537311
identifikacijska številka:     5883300000 - matična številka (pravna oseba je vpisana v PRS)
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firma:     OBČINA DUPLEK
Naslov:     Cesta 4. julija 106, 2241 Spodnji Duplek
vrsta odgovornosti za obveznosti družbe:     ne odgovarja
datum vstopa:     25.04.2001

zap. št. družbenika:     537312
identifikacijska številka:     5883369000 - matična številka (pravna oseba je vpisana v PRS)
firma:     MESTNA OBČINA MARIBOR
Naslov:     Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor
vrsta odgovornosti za obveznosti družbe:     ne odgovarja
datum vstopa:     25.04.2001

POSLOVNI DELEŽI
ni vpisov

OSEBE, POOBLAŠČENE ZA ZASTOPANJE
zap. št. zastopnika:     419918
vrsta zastopnika:     direktor
identifikacijska številka:     EMŠO - podatek ni javen
osebno ime:     Vindiš Furman Tanja
naslov:     Pohorska ulica 15, 2000 Maribor
datum podelitve pooblastila:     12.11.2007
način zastopanja:    samostojno
omejitve:     ni vpisa

ČLANI ORGANA NADZORA
zap. št. člana:    19369
tip člana:    NAMESTNIK PREDSEDNIKA
identifikacijska številka:     EMŠO - podatek ni javen
osebno ime:     Bračko Irma
Naslov:     Čreta, Polanska cesta 51, 2312 Orehova vas
datum izvolitve ali imenovanja:     12.04.2011

zap. št. člana:    19370
tip člana:    ČLAN
identifikacijska številka:     EMŠO - podatek ni javen
osebno ime:     Vobič Stanka
Naslov:     Zlatoličje 7A, 2205 Starše
datum izvolitve ali imenovanja:     13.04.2011

zap. št. člana:    19371
tip člana:    ČLAN
identifikacijska številka:     EMŠO - podatek ni javen
osebno ime:     Fištravec Zvonko
Naslov:     Gregorčičeva ulica 33A, 2000 Maribor
datum izvolitve ali imenovanja:     21.04.2011

zap. št. člana:    19372
tip člana:    ČLAN
identifikacijska številka:     EMŠO - podatek ni javen
osebno ime:     Beber Franc
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Naslov:     Zimica 64D, 2242 Zgornja Korena
datum izvolitve ali imenovanja:     12.04.2011

zap. št. člana:    19373
tip člana:    ČLAN
identifikacijska številka:     EMŠO - podatek ni javen
osebno ime:     Zajc Kvas Zorica
Naslov:     Elektrarniška ulica 14, 2351 Kamnica
datum izvolitve ali imenovanja:     05.04.2011

zap. št. člana:    22676
tip člana:    ČLAN
identifikacijska številka:     EMŠO - podatek ni javen
osebno ime:     Tanacek Marija
Naslov:     Filipičeva ulica 6, 2000 Maribor
datum izvolitve ali imenovanja:     11.07.2013

zap. št. člana:    22677
tip člana:    ČLAN
identifikacijska številka:     EMŠO - podatek ni javen
osebno ime:     Žula Marko
Naslov:     Žolgarjeva ulica 19, 2000 Maribor
datum izvolitve ali imenovanja:     11.07.2013

SKUPŠČINSKI SKLEPI
datum skupščine:    01.04.2010
vsebina sklepa:     Na podlagi 9. člena Odloka o ustanovitvi JMSS Maribor in 9. člena Odloka o

ustanovitvi JMSS Maribor in 9. člena Statuta JMSS Maribor ter na predlog
Nadzornega sveta JMSS Maribor sprejme Svet ustanoviteljic JMSS Maribor
odločitev o zmanjšanju vrednosti namenskega premoženja zaradi izplačila
ustanoviteljici Občini Hoče-Slivnica. Izplačilo se opravi s prenosom
nepremičnine in sicer stanovanja št. 15 v izmeri 57,13 m2 v I. nadstropju
večstanovanjske stavbe Lackova cesta 43A, Maribor.
Z izločitvijo stanovanjske enote se namensko premoženje JMSS Maribor
zmanjša za vrednost 74.269 EUR.
Za navedeno vrednost se delež občine Hoče - Slivnica v namenskem
premoženju JMSS Maribor ustrezno zmanjša, deleži ostalih občin
ustanoviteljic pa se sorazmerno povečajo.

RAZNO
vsebina vpisa:     Dne 27.11.2001 vpis nove registrske številke 1/11196-00, zaradi izbrisa stare

registrske številke 4/31-00.

vsebina vpisa:     Vpiše se namensko premoženje sklada v višini 15.614.864.291,00 SIT.

vsebina vpisa:     Vpiše se povečanje namenskega premoženja nepremičnine v vrednosti
78.237.313 SIT tako, da skupna vrednost namenskega premoženja sklada
znaša 21.581.541.834 SIT.

SPREMEMBA DRUŽBENE POGODBE / STATUTA
datum vpisa spremembe v sodni register:     20.09.2011
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datum sklepa o spremembi:     22.02.2011
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