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STALIŠČE  
ODBORA ZA MLADINO, ŠOLSTVO IN ŠPORT K GRADIVU ZA 23. REDNO SEJO MESTNEGA 

SVETA  
 

Odbor za mladino, šolstvo in šport je na 19. seji, 20. maja 2021, obravnaval gradiva za  
23. redno sejo mestnega sveta in oblikoval 

 
 

STALIŠČE: 
 

I. 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu MOM za leto 2021- skrajšani 

postopek (s področja mladine, šolstva in športa) (GMS – 449) 
 

Odbor za mladino, šolstvo in šport se je seznanil z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o proračunu MOM za leto 2021- skrajšani postopek (s področja mladine, šolstva in športa) in 
predlaga Mestnemu svetu Mestne občine Maribor, da ga po skrajšanem postopku sprejme. 
 

II. 
Odlok o štipendiranju nadarjenih dijakov in študentov – prva obravnava (GMS – 445)   

 
Odbor za mladino, šolstvo in šport se je seznanil z Odlokom o štipendiranju nadarjenih dijakov in 
študentov - prva obravnava in predlaga Mestnemu svetu Mestne občine Maribor, da ga v prvi 
obravnavi sprejme. 
 

III. 
Odlok o štipendiranju dijakov srednjega poklicnega izobraževanja – prva obravnava  

(GMS – 456)   
 

Odbor za mladino, šolstvo in šport se je seznanil z Odlokom o štipendiranju dijakov srednjega 
poklicnega izobraževanja – prva obravnava in predlaga Mestnemu svetu Mestne občine Maribor, 
da ga v prvi obravnavi sprejme. 
 

IV. 
Odlok o načinu izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe upravljanja javnih 

športnih objektov v Mestni občini Maribor - druga obravnava (GMS – 428)   

 
Odbor za mladino, šolstvo in šport se je seznanil z Odlokom o načinu izvajanja izbirne lokalne 
gospodarske javne službe upravljanja javnih športnih objektov v Mestni občini Maribor – druga 
obravnava in predlaga Mestnemu svetu Mestne občine Maribor, da ga sprejme. 
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V. 
Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje izbirne lokalne 

gospodarske javne službe upravljanja javnih športnih objektov v Mestni občini Maribor - 
druga obravnava (GMS – 429)   

 
Odbor za mladino, šolstvo in šport se je seznanil z Odlokom o predmetu in pogojih za podelitev 
koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe upravljanja javnih športnih 
objektov v Mestni občini Maribor -  druga obravnava in predlaga Mestnemu svetu Mestne občine 
Maribor, da ga sprejme. 
 

VI. 
Letno poročilo Športnih objektov Maribor za leto 2020 (GMS – 450) 

 

Odbor za mladino, šolstvo in šport se je seznanil z Letnim poročilom Športnih objektov Maribor za 
leto 2020. 

 
VII. 

Finančni načrt Športnih objektov Maribor za leto 2021 (GMS – 451) 
 

Odbor za mladino, šolstvo in šport se je seznanil s Finančnim načrtom Športnih objektov Maribor 
za leto 2021. 

 
 
 
 
                                                                                                              PREDSEDUJOČI 
                                                                                                         dr. Marko IVANIŠIN, l.r. 
                                                                                                          

 
 


