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MESTNI SVET 
MESTNE OBČINE MARIBOR 
 

S  T  A  L  I  Š  Č A 
 

STATUTARNO-PRAVNE KOMISIJE K PREDLAGANEMU GRADIVU ZA 28. SEJO MESTNEGA 
SVETA, sprejeta na 31. seji komisije, 13. 12. 2021 
 

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

 

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

  

II. 

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

 

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

.  

 

III. 

Odlok o spremembah odloka o predkupni pravici na območju Mestne občine Maribor – 

skrajšan postopek GMS - 582 

 

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

 

IV. 

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja ob Lavričevi ulici v 

Mariboru- druga obravnava GMS - 453 

 

Komisija se je z odlokom seznanila in nanj nima pripomb. 

 

V. 

Odlok o spremembah Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Športni objekti Maribor v 

družbo z omejeno odgovornostjo Šport Maribor d.o.o. - skrajšani postopek GMS - 577 

 

Komisija se je z odlokom seznanila in podala pripombo, da se veljavnost odloka določi 8 dan po 

objavi v Medobčinskem uradnem vestniku. Navedeno se popravi kot redakcijski popravek. ki naj  

 

VI. 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah - skrajšani postopek GMS - 

566 

 

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

 

 

https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43399
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43394
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43392
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43402
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43385
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43401
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43401
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VII. 

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

podjetje, d.o.o. - druga obravnava GMS - 576 

 

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

 

VIII. 

Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega holdinga Maribor d.o.o. - skrajšani 

postopek GMS - 578 

 

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

 

 

IX. 

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 - 579 

 

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

 

 

X. 

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 - 580 

 

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

 

XI. 

Odlok o določitvi mreže javne lekarniške dejavnosti na primarni ravni v Mestni občini 

Maribor – prva obravnava GMS - 571 

 

 

Komisija se je z odlokom seznanila in nanj nima pripomb. 

 
 

 

  Željko VOGRIN, l.r.  
                                                                                                    predsednik komisije 
 
 

https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43384
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=43390

