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MESTNI SVET 
MESTNE OBČINE MARIBOR 
 

S  T  A  L  I  Š  Č A 
 

STATUTARNO-PRAVNE KOMISIJE K PREDLAGANEMU GRADIVU ZA 27. SEJO MESTNEGA 
SVETA, sprejeta na 30. seji komisije, 15. 11. 2021 
 

I. 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe linijski 

prevoz v mestnem prometu – skrajšani postopek GMS – 553 

 

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

  

II. 

Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v  cestnem prometu v Mesni 

občini Maribor – skrajšan postopek. GMS – 554        

 

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

.  

 

III. 

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem  prostorskem načrtu za del 

PPE St 9-S (stanovanjsko območje ob Šarhovi in Kamenškovi ulici) v Mestni občini Maribor GMS – 

547 

 

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

 

IV. 

Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov 

rabe energije z namenom energetske sanacije objektov v lasti Mestne občine Maribor – skrajšani 

postopek GMS – 550 

 

Komisija se je z odlokom seznanila in nanj nima pripomb. 

 

V. 

Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Nigrad d.o.o. – prva obravnava GMS – 551                

 

Komisija se je z odlokom seznanila in podala naslednje pripombe, ki naj bodo do druge obravnave 

upoštevane: 

- 17. člen naj se navede število članov NS , ki morajo biti prisotni nada je svet sklepčen, briše se 

beseda  

- 21.člen : že v odloku se naj navedejo pogoji za direktorja  (izobrazba, delovne izkušnje, 

vodstvene sposobnosti,..) 

https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43139
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43138
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43124
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43124
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43127
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43128
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- Prehodne in končne določbe: vnese se določilo Do uskladitve splošnih aktov javnega podjetja s 

tem odlokom se uporabljajo določbe do sedaj veljavnih splošnih aktov podjetja, v kolikor niso v 

nasprotju s tem odlokom. 

 

VI. 

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

podjetje d.o.o. – prva obravnava GMS – 552                

 

 

Komisija se je z odlokom seznanila in podala naslednje pripombe, ki naj bodo do druge obravnave 

upoštevane: 

- 17. člen naj se navede število članov NS ki morajo biti prisotni nada je svet sklepčen, briše 

se  » pri sklepanju« 

 

 
 

 

  Željko VOGRIN, l.r.  
                                                                                                    predsednik komisije 
 
 

https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43122

