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Na podlagi 10. člena Odloka o ustanovitvi Javnega medob-
činskega stanovanjskega sklada Maribor (Medobčinski uradni 
vestnik, št. 6/2009-UPB1, 25/2009 in 22/2010) so Mestni svet 
Mestne občine Maribor na 3. redni seji dne 20. decembra 2010, 
Občinski svet Občine Duplek na 3. redni seji dne 15. februarja 
2011, Občinski svet Občine Hoče–Slivnica na 3. redni seji dne 
24. januarja 2011, Občinski svet Občine Miklavž na Dravskem 
polju na 3. redni seji dne 23. decembra 2010, Občinski svet Obči-
ne Rače–Fram na 3. redni seji dne 14. januarja 2011 in Občinski 
svet Občine Starše na 3. redni seji dne 10. februarja 2011, sprejeli 
naslednje

S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E 
Statuta Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada 

Maribor

1. člen
S spremembami in dopolnitvami Statuta Javnega medobčin-

skega stanovanjskega sklada Maribor se usklajuje Statut Javnega 
medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor (Medobčinski 
uradni vestnik, št. 10/2002) z določbami veljavnega Zakona o 
javnih skladih in Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

2. člen
Druga alineja, tretja alineja, peta alineja in šesta alineja 1. čle-

na se črtajo.

3. člen
Sedma alineja 1. člena se spremeni tako, da se glasi:

»• način glasovanja, vodenja in sklicevanja sej nadzornega sveta 
ter druga določila potrebna za delovanje tega organa, «

4. člen
4. člen, drugo poglavje »II. DEJAVNOSTI SKLADA« in 5. 

člen se črtata.

5. člen
Četrto poglavje »IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTA-

NOVITELJIC IN MEDSEBOJNA RAZMERJA PRI UPRA-
VLJANJU SKLADA«, 7. člen, 8. člen, 9. člen, 10. člen, 11. člen 
in 12. člen se črtajo.

6. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:

»13. člen
Organa sklada sta nadzorni svet in direktor oziroma direktori-

ca (v nadaljnjem besedilu: direktor).«

7. člen
14. člen in 15. člen se črtata.

8. člen
Tretji odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če je rezultat neodločen, odloči glas osebe, ki vodi sejo.«

9. člen
Četrti odstavek 16. člena se črta. 

10. člen
V 20. členu se za besedo »namestnik« vstavi pika. Ostalo be-

sedilo se črta.

11. člen
Prvi odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzorni svet zaseda po potrebi, vendar najmanj štirikrat v 

enem poslovnem letu. Seje nadzornega sveta praviloma sklicuje 
njegov predsednik. Sejo nadzornega sveta skliče direktor sklada, 
če tako zahtevata najmanj dva člana nadzornega sveta.«

12. člen
Prvi odstavek, drugi odstavek in tretji odstavek 28. člena se 

črtajo.

13. člen
Sedma alineja 30. člena se črta.

14. člen
Deveta alineja 30. člena se spremeni tako, da se glasi:
» - imenuje namestnika direktorja,«

15. člen
V tretjem odstavku 31. člena se beseda »pomočnik« zamenja 

z besedo »namestnik«.

16. člen
Te spremembe in dopolnitve Statuta Javnega medobčinskega 

stanovanjskega sklada Maribor pričnejo veljati naslednji dan po 
objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.
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