
 

 
 
 

   

 

MESTNA OBČINA MARIBOR 
Kabinet župana 

Služba za delovanje mestnega sveta 

Ulica heroja Staneta 1, SI-2000 Maribor 

T: +386.2.2201 000, E: mestna.obcina@maribor.si 
S: http://www.maribor.si 

Davčna številka: SI12709590, Matična številka: 5883369 

 
Številka: 0130-245/2021-1 
Datum: 02.12.2021 

*0130-245/2021-1* 
 
 
 
MESTNI SVET MESTNE OBČINE MARIBOR 

 
Za obravnavo na 28. seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor, ki bo 16. decembra 2021, vam v 

skladu z 28. členom poslovnika mestnega sveta posredujemo seznam naslednjih gradiv: 
 

GMS – 568           Odlok o spremembah odloka o proračunu za leto 2021 - skrajšani postopek 

GMS – 569           Odlok o spremembah odloka o proračunu za leto 2022 - skrajšani postopek 

 
GMS – 566          Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah - skrajšani  

 postopek 

 

GMS – 570       Poslovno finančni načrt 2022 z Letnim načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem  

                             JMSS Maribor 

 

GMS – 571        Odlok o določitvi mreže javne lekarniške dejavnosti na primarni ravni v Mestni  

                              občini Maribor – prva obravnava  

 

GMS – 572        Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena  

GMS – 573 Prodaja 40% deleža v družbi Dimnikarstvo Maribor d.o.o.  

GMS – 453 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja ob Lavričevi  

 ulici v Mariboru- druga obravnava 

 

GMS – 574  Odlok o spremembah Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev  

  letnega programa športa v Mestni občini Maribor – skrajšani postopek 

 

GMS - 575  Predlagane lokacije za umestitev doma za starejše občane na območju Radvanja  

  – seznanitev 

 

GMS – 413  Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PPE RA 5-S  

   – ob Zvezni ulici v Mestni občini Maribor – druga obravnava 

 

GMS – 576       Odlok o preoblikovanju Pogrebnega podjetja Maribor d.d. v Pogrebno podjetje  

                              Maribor, javno podjetje, d.o.o. - druga obravnava 

 
GMS – 577        Odlok o spremembah Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Športni objekti  

  Maribor v družbo z omejeno odgovornostjo Šport Maribor d.o.o. - skrajšani  
  postopek 

 

https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43399
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43394
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43401
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43396
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43390
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43389
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43382
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43402
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43383
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43391
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43393
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43384
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43385
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GMS – 578         Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega holdinga Maribor d.o.o. -  

                     skrajšani postopek 

 

 

GMS – 579         Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o statusnem preoblikovanju  

 Marproma, javnega gospodarskega zavoda za mestni potniški promet v Javno  

 podjetje Marprom, d.o.o.- skrajšani postopek 

 

 

GMS – 580          Odlok o dopolnitvi Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev  koncesije za  

                      opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza   

 komunalnih odpadkov v Mestni občini Maribor - skrajšani postopek 

 

GMS – 581            Lokalni energetski podnebni koncept Mestne občine Maribor (LEPK MOM  

 2021) 

 

GMS – 582          Odlok o spremembah odloka o predkupni pravici na območju Mestne občine 

                                 Maribor – skrajšan postopek  

 

 

GMS – 583         Dokapitalizacija družbe Javni holding Maribor d.o.o.  

 

GMS – 567 Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Rosana KLANČNIK, univ. dipl. prav., l.r.  
             Vodja službe                                                            

https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43386
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43387
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43388
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43395
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43392
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43400
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43403

