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S  T  A  L  I  Š  Č A 
 

STATUTARNO-PRAVNE KOMISIJE K PREDLAGANEMU GRADIVU ZA 24. SEJO MESTNEGA 
SVETA, sprejeta na 29. seji komisije, 14. 10. 2021 
 

I. 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izbiri in sofinanciranju  dejavnosti izvajalcev letnega 

programa športa v Mestni občini Maribor GMS – 519  

 

Komisija se je z odlokom seznanila, podala eno redakcijsko pripombo, ki jo bo pripravljavec 

upošteval,  drugih pripomb komisija nima.  

 

II. 

Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Maribor – prva obravnava 

GMS - 527  

 

Komisija se je z odlokom seznanila, podala manjše pripombe, ki jih naj pripravljavec odloka 

upošteva do druge obravnave.  

 

III. 

Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja 

stanovanjske cone v Pekrah (območje vzhodno od Ceste Graške gore) – prva obravnava GMS - 528 

 

Komisija se je z odlokom seznanila, podala pripombe na 18., 29. 47. in 60. člen., ki jih naj 

pripravljavec odloka upošteva do druge obravnave.  

 

IV. 

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PPE  RA 5-S – ob Zvezni ulici v 

Mestni občini Maribor - druga obravnava GMS – 413      

 

Komisija se je z odlokom seznanila in nanj nima pripomb. 

 

V. 

Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na 

področju pediatrije v Mestni občini Maribor –  skrajšani postopek GMS – 526                                

 

Komisija se je z odlokom seznanila in nanj nima pripomb. 

 

VI. 

Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju   Mestne občine Maribor 

GMS – 521 

 

https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=42811
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=42817
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=42813
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=42837
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=42836
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=42812
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Komisija se je seznanila s pravilnikom, podal dve manjši redakcijski pripombi v 2. in 8 členu, ki ju 

bo pripravljavec upošteval, drugih pripomb komisija nima.  

 

VII. 

Odlok – Koncesijski akt za podelitev koncesije za upravljanje in vzdrževanje avtobusnih 

nadstrešnic v Mestni občini Maribor – prva obravnava GMS - 522 

 

Komisija se je seznanila z odlokom, podala pripombo na 10. člen in 2. odstavek 15.člena , ki pa ju 

bo pripravljavec upošteval  in pripravil popravek gradiva že do seje mestnega sveta. Drugih 

pripomb komisija nima. 

 

VIII. 

 

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

GMS – 516  

 

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

 

IX. 

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu MOM za leto 2022  – skrajšan postopek 

GMS – 517                     

 

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

 

X. 

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi družbe Mestne nepremičnine d.o.o. v Mestni  občini 

Maribor - skrajšani postopek GMS – 532 

 

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

 

XI. 

 

Odlok o spremembah Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Športni objekti Maribor v družbo z 

omejeno odgovornostjo Šport Maribor d.o.o. - skrajšani postopek GMS - 530 

 

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

 

XII. 

Povečanje kapitala in namenskega premoženja Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada 

Maribor GMS – 533  sestavi del gradiva je tudi sprememba odloka o ustanovitvi JMSS 

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

 
 

 

  Željko VOGRIN, l.r.  
                                                                                                    predsednik komisije 
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