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Na podlagi 12. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list 
RS, št. 41/04, 20/06, 39/06, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 
56/15, 102/15) in 23. člena Statuta Mestne občine Maribor (Med-
občinski uradni vestnik, št. 10/11; 8/14) je Mestni svet Mestne 
občine Maribor na 14. redni seji, dne 3. marca 2016, sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za 
sofinanciranje programov na področju varstva okolja in 

ohranjanja narave v Mestni občini Maribor

1. člen
V Pravilniku o postopkih za sofinanciranje programov na po-

dročju varstva okolja in ohranjanja narave v Mestni občini Mari-
bor (Medobčinski uradni vestnik št. 8/2006, 6/2006, 7/2014 ) se 
v prvi in sedmi alineji prvega odstavka in v tretjem odstavku 8. 
člena ter v 9., 13. in 14. členu beseda »župan« nadomesti z bese-
do «direktor mestne uprave« v ustreznem sklonu.

V 8. členu se osma alineja spremeni tako, da se glasi:
- »obravnava morebitne pritožbe na odločitve direktorja me-

stne uprave in oblikuje za župana predlog odločitve o pritož-
bi.«

2. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:

»10. člen
(postopek pred izdajo odločbe)

»Pristojni organ pred sprejetjem končne odločitve pisno ob-
vesti prijavitelja o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za izdajo 
odločbe, ter o predlogu strokovne komisije, na elektronski naslov 
naveden v prijavi. Prijavitelj se lahko v 8 dneh od dneva vročitve 
izjavi o navedbah v obvestilu.

Obvestilo izda organ najpozneje v dveh (2) mesecih od datu-
ma odpiranja prijav.«

3. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:

»11. člen
(izdaja odločbe in pravica do pritožbe)

Direktor mestne uprave izda odločbo o sofinanciranju pro-
gramov.

Zoper odločbo se lahko v roku 15 dni od dneva vročitve vlo-
ži pritožbo, o kateri odloča župan. Zoper županovo odločbo ni 
pritožbe, mogoč pa je upravni spor pred pristojnim sodiščem.«

4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Medob-

činskem uradnem vestniku.
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