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7. člen
V sedmem odstavku 40. člena se za besedo »razreši« postavi 

pika in črta besedilo, ki se glasi: »in z izvolitvijo novega župana, 
če je prejšnjemu predčasno prenehal mandat.«.

8. člen
Prvi odstavek 45. člena se spremeni tako, da se glasi:
(1) »Nadzorni odbor opravlja nadzor poslovanja mestne 

uprave.«.
V drugem odstavku se črta besedilo »po potrebi«.

9. člen
V 46. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
» (1) Član nadzornega odbora mora biti pozoren na vsako 

dejansko ali možno nasprotje interesov in mora storiti vse, da se 
mu izogne. Član nadzornega odbora, ki ob nastopu funkcije ali 
med njenim izvajanjem, ugotovi nasprotje interesov ali možnost, 
da bi do njega prišlo, o tem takoj pisno obvestiti predsednika 
nadzornega odbora, ob tem mora takoj prenehati z nadzorom v 
zadevi, v kateri je prišlo do nasprotja interesov.«.

Dosedanji prvi odstavek postane drugi odstavek.
Dosedanji drugi odstavek se črta.
Prvi stavek tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 

»Izločitev člana nadzornega odbora lahko zahteva tudi nadzoro-
vani uporabnik proračunskih sredstev (v nadaljevanju: nadzoro-
vani organ).

V celotnem besedilu statuta se besedi »nadzorovana oseba« 
nadomestita z besedama »nadzorovani organ« v ustreznem sklo-
nu.

10. člen
V drugem odstavku 47. člena se beseda »ugovora« nadome-

sti z besedama »odzivnega poročila«, v tretjem odstavku pa se 
besedilo »končno poročilo o nadzoru« nadomesti z besedilom 
»poročilo s priporočili in predlogi«.

11. člen
Tretji odstavek 57. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Organizacijo in delovno področje mestne uprave določi 

mestni svet na predlog župana z odlokom.«

12. člen
Prvi odstavke 60. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Posamične upravne akte iz pristojnosti mestne uprave pod-

pisuje direktor mestne uprave, ki lahko pooblasti druge uradne 
osebe mestne uprave, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za odlo-
čanje v upravnih zadevah, za opravljanje posameznih dejanj v 
postopku.«.

13. člen
V prvem odstavku 63. člena se beseda »direktorja« nadome-

sti z besedo »vodje«.
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Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ 
(Uradni list RS, št. 94/07- Uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF) je Mestni svet Mestne občine Ma-
ribor na svoji 36. seji 31. marca 2014 sprejel

S P R E M E M B E  S T A T U T A
Mestne Občine Maribor

1. člen
V Statutu Mestne občine Maribor (Medobčinski uradni ve-

stnik št, 10/11) se prvi odstavek 1. člena spremeni tako, da se 
glasi:

»(1) Mestna občina Maribor je skupnost meščank in me-
ščanov, občank in občanov (v nadaljevanju: občani), ki živijo v 
mestu Maribor in naseljih Brestrnica, Celestrina, Dogoše, Gaj 
nad Mariborom, Grušova, Hrastje, Hrenca, Jelovec, Kamnica, 
Košaki, Laznica, Limbuš, Malečnik, Maribor, Meljski Hrib, Me-
tava, Nebova, Pekel, Pekre, Počehova, Razvanje, Ribniško selo, 
Rošpoh-del, Ruperče, Srednje, Šober, Trčova, Vinarje, Vodole, 
Vrhov Dol, Za Kalvarijo, Zgornji Slemen-del in Zrkovci.«.

2. člen
V četrtem odstavku 19. člena se za besedo »koristih« postavi 

pika in črta besedilo, ki se glasi: »če izkažejo pravni interes.«.

3. člen
Tretja alineja drugega odstavka 23. člena se spremeni tako, 

da se glasi:
» - sprejme odlok o organizaciji in delovnem področju me-

stne uprave,«.

4. člen
V sedmem odstavku 25. člena se za besedo »sveta« črta vejica 

in črta besedilo, ki se glasi: »predsedniku nadzornega odbora«.

5. člen
Peta alineja 35. člena se spremeni tako, da se glasi:
» - predlaga mestnemu svetu odlok o organizaciji in delov-

nem področju mestne uprave,«.
V osmi alineji se beseda »direktorje« nadomesti z besedo 

»vodje«.

6. člen
Prvi odstavek 38. člena se spremeni tako, da se glasi:
» (1) Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima mestna ob-

čina najmanj enega podžupana lahko pa jih ima največ tri. Podž-
upana izmed članov mestnega sveta imenuje in razrešuje župan«.

V četrtem odstavku se črta besedilo »ne opravlja funkcije čla-
na mestnega sveta in«, za besedo »svetu« se črta pika in doda 
besedilo »njegova prisotnost na seji pa šteje pri ugotavljanju 
sklepčnosti.«.
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14. člen
V štirinajsti alineji 68. člena se beseda »soglasja« nadomesti 

z besedo »mnenje«.

15. člen
V tretjem odstavku 115. člena se za besedo »določbah« bese-

da »statuta« nadomesti z besedo »poslovnika«.

16. člen
Te spremembe statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi 

v Medobčinskem uradnem vestniku.
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