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MESTNI SVET  
MESTNE OBČINE MARIBOR 

 
 

STALIŠČE  
ODBORA ZA MLADINO, ŠOLSTVO IN ŠPORT K GRADIVU ZA 25. REDNO SEJO MESTNEGA 

SVETA  
 

Odbor za mladino, šolstvo in šport je na 23. seji, 14. septembra 2021, obravnaval gradiva za  
25. redno sejo mestnega sveta in oblikoval 

 
STALIŠČE: 

 
I. 

Spremembe odlokov o ustanovitvi javnih vzgojno – izobraževalnih  zavodov – javnih vrtcev 
na območju Mestne občine Maribor – skrajšani postopek (GMS – 494) 

 
Odbor za mladino, šolstvo in šport se je seznanil s Spremembami odlokov o ustanovitvi javnih 
vzgojno – izobraževalnih  zavodov – javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor – skrajšani 
postopek in predlaga Mestnemu svetu Mestne občine Maribor, da dotične spremembe spre jme. 
 

II. 
Odloki o spremembah odlokov o ustanovitvi javnih vzgojno – izobraževalnih zavodov – 

osnovnih šol na območju Mestne občine Maribor – skrajšani postopek (GMS – 495) 
 
Odbor za mladino, šolstvo in šport se je seznanil z Odloki o spremembah odlokov o ustanovitvi 
javnih vzgojno – izobraževalnih zavodov – osnovnih šol na območju Mestne občine Maribor – 
skrajšani postopek in predlaga Mestnemu svetu Mestne občine Maribor, da predlagane 
spremembe odlokov sprejme. 
 

III. 
Sklep o soglasju k Pravilom Andragoškega zavoda Maribor – Ljudske univerze (GMS – 499) 

 

Odbor za mladino, šolstvo in šport predlaga Mestnemu svetu Mestne občine Maribor, da Sklep o 
soglasju k Pravilom Andragoškega zavoda Maribor – Ljudske univerze sprejme. 

 
 

IV. 
Poročilo o izvrševanju proračuna MOM v obdobju I-VI 2021  

(s področja mladine, šolstva in športa) (GMS – 491) 
 

Odbor za mladino, šolstvo in šport se je seznanil s Poročilom o izvrševanju proračuna MOM v 
obdobju I-VI 2021, s področja mladine, šolstva in športa, in predlaga Mestnemu svetu Mestne 
občine Maribor, da poročilo sprejme. 
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V. 
Strategija športa Mestne občine Maribor za obdobje 2021-2030 – 2. obravnava (GMS – 469) 

 

Odbor za mladino, šolstvo in šport se je seznanil s Strategijo športa Mestne občine Maribor za 
obdobje 2021-2030 – 2. obravnava in le – to predlaga Mestnemu svetu Mestne občine Maribor v 
sprejetje v 2. obravnavi. 
 
 
 
 
                                                                                                              PREDSEDNIK 
                                                                                                         Matic MATJAŠIČ, l.r. 
 


