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MESTNI SVET 

Odbor za urejanje prostora 
varstvo okolja in varstvo narave 

                    

 
 
Številka: 0130 - 227/2021 
Datum: 15. 11. 2021 
 
MESTNI SVET 
MESTNE OBČINE MARIBOR 

 
 

S  T  A  L  I  Š  Č E 

 
ODBORA ZA UREJANJE PROSTORA, VARSTVO OKOLJA IN VARSTVO NARAVE K 
PREDLAGANEMU GRADIVU ZA 27. SEJO MESTNEGA SVETA, sprejeta na 23. seji odbora, 
15. novembra 2021 

 

I. 
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za del PPE St 9-S (stanovanjsko območje ob Šarhovi in Kamenškovi ulici) v 
Mestni občini Maribor  GMS – 547 
 

Odbor predlaga mestnemu svetu Mestne občine Maribor, da sprejme Odlok o spremembah 

in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del PPE St 9-S 
(stanovanjsko območje ob Šarhovi in Kamenškovi ulici) v Mestni občini Maribor, v prvi 
obravnavi. 
 

II. 
Študija upravičenosti podelitve koncesije za izvedbo Projekta energetska sanacija 
javnih objektov v lasti Mestne občine Maribor – operacija 2021   GMS – 549 

 
Odbor predlaga mestnemu svetu Mestne občine Maribor, da sprejme Študijo upravičenosti 

podelitve koncesije za izvedbo Projekta energetska sanacija javnih objektov v lasti Mestne 
občine Maribor – operacija 2021. 
 

III. 
Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja 
prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije objektov v lasti Mestne občine 
Maribor – skrajšani postopek  GMS – 550 

 
Odbor predlaga mestnemu svetu Mestne občine Maribor, da sprejme Odlok o javno-
zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe 
energije z namenom energetske sanacije objektov v lasti Mestne občine Maribor po 
skrajšanem postopku.   
 
 

                         Barbara GLAVIČ l. r. 

     Predsednica odbora 

             
 

https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43124
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43126
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43127


 
MESTNA OBČINA MARIBOR 
         MESTNI SVET 
      Odbor za finance 

 
 
Številka: 0130 – 222/2021 
Datum:   17. 11. 2021 
 
MESTNI SVET 
MESTNE OBČINE MARIBOR 
 

S  T  A  L  I  Š  Č A 
 

ODBORA ZA FINANCE K PREDLAGANEMU GRADIVU ZA 27. SEJO MESTNEGA SVETA, 

sprejeta na 29. seji odbora za finance, 16. novembra 2021 
 

I. 
Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja 

prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije objektov v lasti Mestne 

občine Maribor – skrajšani postopek  GMS – 550 

 
Odbor predlaga mestnemu svetu, da sprejme Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za 

izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske 

sanacije objektov v lasti Mestne občine Maribor po skrajšanem postopku.   

 
II. 

Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Nigrad d.o.o. – prva obravnava  GMS – 551 
Odbor predlaga mestnemu svetu, da sprejme Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Nigrad 

d.o.o. v  prvi obravnavi. 
 

III. 
Odlok o preoblikovanju Pogrebnega podjetja Maribor d. d. v Pogrebno podjetje 

Maribor, javno podjetje d.o.o. – prva obravnava  GMS – 552 
 

Odbor predlaga mestnemu svetu, da sprejme Odlok o preoblikovanju Pogrebnega podjetja 

Maribor d. d. v Pogrebno podjetje Maribor, javno podjetje d.o.o. v prvi obravnavi. 
 
 

IV. 
Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v 

cestnem prometu v Mesni občini Maribor - skrajšan postopek  GMS – 554 

 
Odbor predlaga mestnemu svetu, da sprejme Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu v Mesni občini Maribor po skrajšanem postopku.  
 
 

 
 

 
                                                                                                                 Katarina MEJAL, l. r. 

                                                                                                                  Predsednica odbora 
                    
 

https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43127
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43128
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43122
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43138


 

 

   
MESTNA OBČINA MARIBOR 

MESTNI SVET 
Odbor za gospodarstvo  

 
Številka: 0130-220/2021-3 
Datum: 16.11.2021 

*0130-220/2021-3* 
 
 
MESTNI SVET  
MESTNE OBČINE MARIBOR 
 
 

STALIŠČE  
ODBORA ZA GOSPODARSTVO ZA 27. REDNO SEJO MESTNEGA SVETA  

 

Odbor za gospodarstvo je na 26. seji, 16. novembra 2021, obravnaval gradivo za 27. redno sejo 
mestnega sveta in oblikoval 

 
STALIŠČE: 

 
I. 

Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Nigrad d.o.o. – prva obravnava (GMS – 551) 
 

Odbor za gospodarstvo podpira Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Nigrad d.o.o. in predlaga 
Mestnemu svetu Mestne občine Maribor, da ga v prvi obravnavi sprejme.  
 
 

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

javno podjetje d.o.o. – prva obravnava (GMS – 552) 
 
Odbor za gospodarstvo soglasno predlaga Mestnemu svetu Mestne občine Maribor sprejetje 
Odloka o preoblikovanju Pogrebnega podjetja Maribor d.d. v Pogrebno podjetje Maribor, javno 
podjetje d.o.o. v prvi obravnavi.  
 

 
 
                                                                                                             PREDSEDNIK 

                                                                                      mag. Viljem POZEB, l.r. 

 
 



 

 
 
 

   

 

MESTNA OBČINA MARIBOR 
MESTNI SVET 

Odbor za kulturo  

 
Številka: 0130-233/2021-4 
Datum: 15.11.2021 

*0130-233/2021-4* 
 
 
MESTNI SVET  
MESTNE OBČINE MARIBOR 

 
 
 
 

STALIŠČE  
ODBORA ZA KULTURO ZA 27. REDNO SEJO MESTNEGA SVETA  

 

Odbor za kulturo je na 5. dopisni seji, 15. novembra 2021, obravnaval gradivo za 27. redno sejo 
mestnega sveta in oblikoval 

 
 

STALIŠČE: 
 

I. 
 Sklep o določitvi redne delovne uspešnosti direktorice javnega zavoda Umetnostna galerija 

Maribor za leto 2020 (GMS – 556) 

 
Odbor za kulturo se je seznanil s Sklepom o določitvi redne delovne uspešnosti direktorice javnega 
zavoda Umetnostna galerija Maribor za leto 2020, ga podpira in predlaga Mestnemu svetu Mestne 
občine Maribor, da ga sprejme. 
 
 
 
 
 

                                                                       PREDSEDNICA 
                                                                        Zdenka KRIŽANIČ, l.r. 

 
 
 
 
 


