
 

 
 
 

   

 

MESTNA OBČINA MARIBOR 
MESTNI SVET 

Odbor za gospodarstvo  

 
Številka: 0130-27/2022-4 
Datum: 23.02.2022 

*0130-27/2022-4* 
 
 
MESTNI SVET  
MESTNE OBČINE MARIBOR 
 
 
 

STALIŠČE  
ODBORA ZA GOSPODARSTVO ZA 30. REDNO SEJO MESTNEGA SVETA  

 
Odbor za gospodarstvo je na 28. seji, 23. februarja 2022, obravnaval gradivo za 30. redno sejo 

mestnega sveta in oblikoval 
 
 

STALIŠČE: 
 

I. 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 

2022 – skrajšan postopek (s področja gospodarstva) (GMS – 613) 
 

Odbor za gospodarstvo predlaga Mestnemu svetu Mestne občine Maribor, da Odlok o spremembah 
in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2022, s področja gospodarstva, 
sprejme po skrajšanem postopku.  
 

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

 
Odbor za gospodarstvo predlaga Mestnemu svetu Mestne občine Maribor, da Odlok o ustanovitvi 
javnega podjetja Nigrad d.o.o. v drugi obravnavi sprejme.  
 
 
 
 
 
                                                                                                             PREDSEDNIK 

                                                                                      mag. Viljem POZEB, l.r. 
 
 



MESTNA OBČINA MARIBOR 
           MESTNI SVET 
    Odbor za komunalne in  
  gospodarske javne službe 
 
 
Številka: 0130 – 31/2022 
Datum:   23. 02. 2022 
 
 
MESTNI  SVET 
MESTNE OBČINE MARIBOR 
 

S  T  A  L  I  Š  Č  A 
 
 

ODBORA ZA KOMUNALNE IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE K PREDLAGANEMU 
GRADIVU ZA 30. SEJO MESTNEGA SVETA, sprejeta na 32. seji odbora, 23. februarja 2022 

 
 

I. 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor 

za leto 2022 – skrajšan postopek GMS – 613 
 
 

Odbor predlaga mestnemu svetu Mestne občine Maribor, da Odlok o spremembah in 
dopolnitvah odloka o proračunu za leto 2022 po skrajšanem postopku, sprejme. 

 
II. 

Sklep o potrditvi cene storitve 24-urne dežurne pogrebne službe v Mestni občini  
Maribor GMS – 621 

 
Odbor predlaga mestnemu svetu Mestne občine Maribor, da sprejme Sklep o potrditvi cene 

storitve 24-urne dežurne pogrebne službe v Mestni občini Maribor. 
 

 
III. 

Sprememba Statuta javnega zavoda Energetska agencija za Podravje GMS – 618 
 
Odbor predlaga mestnemu svetu Mestne občine Maribor, da poda soglasje k spremembi 

Statuta javnega zavoda Energetska agencija za Podravje. 
 

IV. 
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Energetska agencija za 

Podravje – prva obravnava GMS – 619 
 

Odbor predlaga mestnemu svetu Mestne občine Maribor, da sprejme Odlok o spremembi 
Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Energetska agencija za Podravje. 

 
V. 

Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Nigrad, d.o.o. - druga obravnava GMS - 551 
 

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

Javnega podjetja Nigrad, d.o.o. v drugi obravnavi. 
 

https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43839
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43845
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43840
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43841
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43876
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VI. 
Poročilo o izvedenem procesu participativnega proračuna Mestne občine Maribor 

2020 in realizaciji izglasovanih projektov načrtovanih za izvedbo v letu 2021 GMS - 623 
 

Odbor predlaga mestnemu svetu Mestne občine Maribor, da se seznani s Poročilom o 
izvedenem procesu participativnega proračuna Mestne občine Maribor 2020 in z 
realizacijo izglasovanih projektov načrtovanih za izvedbo v letu 2021. 
 

 
 

 
 

 
 
                                Melita PETELIN l. r. 

                                                                                                            Podpredsednica odbora                       

https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43877


 

 
 
 

   

 

MESTNA OBČINA MARIBOR 
MESTNI SVET 

Odbor za socialo in zdravstvo  

 
Številka: 0130-17/2022-9 
Datum: 22.02.2022 

*0130-17/2022-9* 
 
 
MESTNI SVET  
MESTNE OBČINE MARIBOR 
 
 

STALIŠČE  
ODBORA ZA SOCIALO IN ZDRAVSTVO ZA 30. REDNO SEJO MESTNEGA SVETA  

 
Odbor za socialo in zdravstvo je na 21. seji, 22. februarja 2022, obravnaval gradivo za 30. redno 

sejo mestnega sveta in oblikoval 
 
 

STALIŠČE: 
 

I. 
Sklep o potrditvi cene storitve 24-urne dežurne pogrebne službe v Mestni občini Maribor 

(GMS – 621) 
 

Odbor za socialo in zdravstvo se je seznanil s predlogom sklepa o potrditvi cene storitve 24-urne 
dežurne pogrebne službe v Mestni občini Maribor; nanj nima pripomb in predlaga Mestnemu svetu 
Mestne občine Maribor, da ga sprejme. 
 

II. 
Povečanje kapitala in namenskega premoženja Javnega medobčinskega stanovanjskega 

sklada Maribor (GMS – 615) 
 

Odbor za socialo in zdravstvo se je seznanil z gradivom »Povečanje kapitala in namenskega 
premoženja Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor« in predlaga Mestnemu svetu 
Mestne občine Maribor, da predvideno povečanje potrdi. 
 

III. 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 

2022 – skrajšan postopek (s področja sociale in zdravstva) (GMS – 613) 
 

Odbor za socialo in zdravstvo se je seznanil z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
proračunu Mestne občine Maribor za leto 2022 – skrajšan postopek, s področja sociale in zdravstva; 
ga potrjuje in predlaga Mestnemu svetu Mestne občine Maribor, da ga sprejme. 
 
 
 
 
                                                                                                PREDSEDNICA 
                                                                                              Alenka ISKRA, l.r. 
 



MESTNA OBČINA MARIBOR 
MESTNI SVET 

Odbor za lokalno samoupravo 
in splošne zadeve 

  

 
   

Številka:  0130 – 30/2022 
Datum:    22. 2. 2022 

 
MESTNI SVET 
MESTNE OBČINE MARIBOR 
 
 
 

S T A L I  Š Č A 
 
 

ODBORA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN SPLOŠNE ZADEVE K PREDLAGANEMU 

GRADIVU ZA 30. SEJO MESTNEGA SVETA, sprejeta na 15. seji odbora, ki je bila 22. 
februarja 2022 

 
 

I. 
Sprememba Statuta Mestne občine Maribor - skrajšani postopek  GMS – 614 

 
Odbor za lokalno samoupravo in splošne zadeve predlaga mestnemu svetu, da sprejme 
spremembo Statuta Mestne občine Maribor po skrajšanem postopku in predlaga, da se 
uporabljeni izrazi zapisani v uradnih besedilih, odslej uporabljajo za oba spola 
enakopravno  pri pripravi in spremembah vseh nadaljnjih aktov MO Maribor, ter da se temu 
primerno spremenijo tudi najbolj ključni akti občine kot. npr. Poslovnik Mestne občine 
Maribor. 

 

II. 
Poročilo o izvedenem procesu participativnega proračuna Mestne občine Maribor 
2020 in realizaciji izglasovanih projektov načrtovanih za izvedbo v letu 2021 GMS - 
623 (širitev dnevnega reda) 

 
Odbor za lokalno samoupravo in splošne zadeve predlaga mestnemu svetu, da se seznani 
s Poročilom o izvedenem procesu participativnega proračuna Mestne občine Maribor 2020 
in realizaciji izglasovanih projektov načrtovanih za izvedbo v letu 2021. 

     

 

 

 

 
 JOSIP ROTAR, l. r. 

Predsednik odbora 
 

https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43837
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43877
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43877


MESTNA OBČINA MARIBOR 
MESTNI SVET 

Odbor za urejanje prostora 
varstvo okolja in varstvo narave 

                    

 
 
Številka: 0130 - 29/2022 
Datum: 21. 2. 2022 
 
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 30. SEJO MESTNEGA SVETA, sprejeta na 26. seji odbora, 
21. februarja 2022 

 

I. 
Sklep o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za individualno odstopanje od 
določil prostorskega akta za parcele št. 2108/19, 2108/18 k. o. 660- Studenci v 

Mariboru GMS – 617 
 

Odbor predlaga mestnemu svetu, da sprejme sklep o potrditvi elaborata lokacijske preveritve 

za individualno odstopanje od določil prostorskega akta za parcele št. 2108/19; 2108/18 k. o. 
660 – Studenci v Mariboru. 

II. 
Sprememba Statuta javnega zavoda Energetska agencija za Podravje  GMS – 618 

(širitev dnevnega reda) 
 

Odbor predlaga mestnemu svetu, da poda soglasje k spremembi Statuta javnega zavoda 

Energetska agencija za Podravje. 
 

III. 
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Energetska agencija za 

Podravje – prva obravnava GMS – 619 (širitev dnevnega reda) 
 
Odbor predlaga mestnemu svetu, da sprejme Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi 

Javnega zavoda Energetska agencija za Podravje. 
 

     IV. 
Poročilo o izvedenem procesu participativnega proračuna Mestne občine Maribor 2020 

in realizaciji izglasovanih projektov načrtovanih za izvedbo v letu 2021 GMS - 623 
(širitev dnevnega reda) 

 
Odbor predlaga mestnemu svetu Mestne občine Maribor, da sprejme Odlok o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za del območja ob Lavričevi ulici v Mariboru v drugi obravnavi. 
 

     V. 
Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, Sklep o 
pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – kategoriziranje 

občinske poti GMS - 622 (širitev dnevnega reda) 
 

https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43842
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43841
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43877
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43878


Odbor predlaga mestnemu svetu Mestne občine Maribor, da sprejme Sklep o prenehanju 

statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena ter Sklep o pridobitvi statusa grajenega 
javnega dobra lokalnega pomena – kategoriziranje občinske poti. 
 

 

 
 

                         Barbara GLAVIČ l. r. 

     Predsednica odbora 

             
 



 

 
 
 

                  
 
MESTNA OBČINA MARIBOR 
         MESTNI SVET 
      Odbor za finance 

 
 
Številka: 0130 – 28/2022 
Datum:   18. 2. 2022 
 
 
MESTNI SVET 
MESTNE OBČINE MARIBOR 
 
 
 

S  T  A  L  I  Š  Č A 
 

ODBORA ZA FINANCE K PREDLAGANEMU GRADIVU ZA 30. SEJO MESTNEGA SVETA, 

sprejeta na 31. seji odbora za finance, 17. februarja 2022 
 
 

I. 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor 

za leto 2022 – skrajšan postopek  GMS – 613 

 
Odbor predlaga mestnemu svetu, da sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

proračunu MOM za leto 2022 po skrajšanem postopku.  
 
 

II. 
Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Nigrad, d.o.o. - druga obravnava GMS - 551 

(širitev dnevnega reda) 
 
Odbor predlaga mestnemu svetu, da sprejme Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Nigrad, 
d.o.o. v drugi obravnavi. 
 

III. 
Sklep o potrditvi cene storitve 24-urne dežurne pogrebne službe v Mestni občini 

Maribor GMS – 621 (širitev dnevnega reda) 

 
Odbor predlaga mestnemu svetu, da sprejme Sklep o potrditvi cene storitve 24-urne dežurne 

pogrebne službe v Mestni občini Maribor. 
 

 
IV. 

Seznanitev s končnim poročilom o opravljeni notranji reviziji pravilnosti poslovanja JZ 
Športni objekti Maribor in Urada za šport  GMS – 620 

 
Odbor predlaga mestnemu svetu, da se seznani s končnim poročilom o opravljeni notranji 

reviziji pravilnosti poslovanja JZ Športni objekti Maribor za leto 2020, številka: 0601-64/2021, 
izdano dne, 19. 11. 2021 ter končnim poročilom po opravljeni izredni notranji reviziji pravilnosti 
poslovanja v Uradu za šport, za leto 2018, 2019, 2020, številka: 0601-65/2021, izdano dne, 9. 
2. 2022. 

https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43839
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43876
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43845
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43844


 

 
 
 

                  
 
 
 

V. 
Povečanje kapitala in namenskega premoženja Javnega medobčinskega 

stanovanjskega sklada Maribor GMS – 615 

 
Odbor predlaga mestnemu svetu, da odloči o povečanju kapitala in namenskega premoženja 
JMSS Maribor v skupni vrednosti 547.263 EUR, tako da sprejme: 

- Sklep o povečanju kapitala in namenskega premoženja sklada, 
-  Pogodbo o izročitvi stvarnih vložkov in  
- Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi JMSS Maribor – po skrajšanem postopku. 

 
Povečanje kapitala javnega sklada z vplačilom dodatnega premoženja se vpiše v sodni 
register. 
 

 
 

                                                                                                                 Jelka KOLMANIČ, l.r. 

                                                                                                              Podpredsednica odbora 

https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43843


 

 
 
 

   

 

MESTNA OBČINA MARIBOR 
MESTNI SVET 

Statutarno – pravna komisija 

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: 0130-33/2022-3 
Datum: 23. 02. 2022 

*0130-33/2022-3* 
 
 
MESTNI SVET 
MESTNE OBČINE MARIBOR 
 
 

S  T  A  L  I  Š  Č A 
 

STATUTARNO-PRAVNE KOMISIJE K PREDLAGANEMU GRADIVU ZA 30. SEJO MESTNEGA 
SVETA, sprejeta na 33. seji komisije, 22.2.2022 
 
 

I. 

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Energetska agencija za 

Podravje – prva obravnava GMS – 619 

Komisija se je s predlaganimi spremembami odlokov seznanila in nanje nima pripomb. 

 

 

II. 

Sprememba Statuta javnega zavoda Energetska agencija za Podravje  GMS – 618 

Komisija se je s predlaganimi spremembami odlokov seznanila in nanje nima pripomb. 

 

 

III. 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 

2022 – skrajšan postopek  GMS – 613 

 

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

 

 

IV. 

Sprememba Statuta Mestne občine Maribor - skrajšani postopek GMS – 614; 

Popravek gradiva h GMS – 614 

 

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

 

 

 
Željko VOGRIN, l. r.  
predsednik komisije 

 
 

https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43841
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43840
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43839
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43837
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43879


 

 
 
 

   

 

MESTNA OBČINA MARIBOR 
MESTNI SVET 

Odbor za kulturo  

 
Številka: 0130-26/2022-7 
Datum: 21.02.2022 

*0130-26/2022-7* 
 
 
 
MESTNI SVET  
MESTNE OBČINE MARIBOR 
 
 
 

STALIŠČE  
ODBORA ZA KULTURO ZA 30. REDNO SEJO MESTNEGA SVETA  

 
Odbor za kulturo je na 20. seji, 21. februarja 2022, obravnaval gradivo za 30. redno sejo mestnega 

sveta in oblikoval 
 
 

STALIŠČE: 
 

I. 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 

2022 – skrajšan postopek (s področja kulture) (GMS – 613) 
 
Odbor za kulturo se je seznanil z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne 
občine Maribor za leto 2022 – skrajšan postopek, s področja kulture. 
 

 
 
 
 

                                                                       PREDSEDNICA 
                                                                        Zdenka KRIŽANIČ, l.r. 

 
 
 



 

 
 
 

   

 

MESTNA OBČINA MARIBOR 
MESTNI SVET 

Odbor za mladino, šolstvo in 
šport  

 
Številka: 0130-6/2022-15 
Datum: 17.02.2022 

*0130-6/2022-15* 
 
 
MESTNI SVET  
MESTNE OBČINE MARIBOR 
 
 

STALIŠČE  
ODBORA ZA MLADINO, ŠOLSTVO IN ŠPORT K GRADIVU ZA 30. REDNO SEJO MESTNEGA 

SVETA  
 

Odbor za mladino, šolstvo in šport je na 27. seji, 17. februarja 2022, obravnaval gradiva za  
30. redno sejo mestnega sveta in oblikoval 

 
 

STALIŠČE: 
 

I. 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 

2022 – skrajšan postopek (s področja mladine, šolstva in športa) (GMS – 613) 
 
Odbor za mladino, šolstvo in šport se je seznanil z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2022 – skrajšan postopek (s področja mladine, šolstva 
in športa) in ga predlaga Mestnemu svetu Mestne občine Maribor v sprejetje. 
 

II. 
Seznanitev s končnim poročilom o opravljeni notranji reviziji pravilnosti poslovanja JZ 

Športni objekti Maribor in Urada za šport (GMS – 620) 
 

Odbor za mladino, šolstvo in šport se je seznanil s končnim poročilom po opravljeni notranji revizij i 
pravilnosti poslovanja v JZ ŠOM, za leto 2020, št. 0601-64/2021, izdano dne, 19.11.2021 ter 
končnim poročilom po opravljeni izredni notranji reviziji pravilnosti poslovanja v Uradu za šport za 
leto 2018, 2019 in 2020, št. 0601-65/2021, izdano dne, 9.2.2022. 
 

Odbor za mladino, šolstvo in šport poziva župana, da med gradiva MS in na sejo mestnega sveta 
uvrsti tudi odzivni poročili, ki se vežeta na končni poročili obeh revizij, ko bosta ti na voljo. 
 

 
 

                                                                                                              PREDSEDNIK 
                                                                                                         Matic MATJAŠIČ, l.r. 
 
 


