
 

 

   

 

MESTNA OBČINA MARIBOR 
MESTNI SVET 
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Statutarno – pravna komisija 
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T: +386.2.2201 000, E: mestna.obcina@maribor.si 

S: http://www.maribor.si 

Davčna številka: SI12709590, Matična številka: 5883369 

 
Številka: 0130-200/2021-1 
Datum: 06.10.2021 

0130-173/2021-1 
 

V  A  B  I  L  O 

Sklicujem 29. sejo statutarno-pravne komisije, ki bo 
v ČETRTEK  14. oktobra 2021, ob 16.30 uri, V SOBI 239/II nadstropje. 

 
Predlagam naslednji dnevni red: 
 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 
2. Sprejem dnevnega reda  
3. Potrditev zapisnika 28. seje komisije  
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izbiri in sofinanciranju  dejavnosti izvajalcev 

letnega programa športa v Mestni občini Maribor GMS – 519  
5. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Maribor – prva 

obravnava GMS - 527  
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za del 

območja stanovanjske cone v Pekrah (območje vzhodno od Ceste Graške gore) – prva 
obravnava GMS - 528  

7. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PPE  RA                                    
5-S – ob Zvezni ulici v Mestni občini Maribor - druga obravnava GMS – 413      

8. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni                                    

zdravstveni dejavnosti na področju pediatrije v Mestni občini Maribor –  skrajšani postopek 

GMS – 526                                

9. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju   Mestne občine 
Maribor GMS – 521 

10. Odlok – Koncesijski akt za podelitev koncesije za upravljanje in vzdrževanje avtobusnih 
nadstrešnic v Mestni občini Maribor – prva obravnava GMS - 522 

11. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu MOM za leto 2021  – skrajšan 

postopek GMS – 516  

12. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu MOM za leto 2022  – skrajšan 
postopek GMS – 517                     

13. Razno  
 
PREDLOGI ZA ŠIRITEV DNEVNEGA REDA: 
 

 Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi družbe Mestne nepremičnine d.o.o. v Mestni  občini 

Maribor - skrajšani postopek GMS – 532 

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

družbo z omejeno odgovornostjo Šport Maribor d.o.o. - skrajšani postopek GMS - 530 

Povečanje kapitala in namenskega premoženja Javnega medobčinskega stanovanjskega 

sklada Maribor GMS – 533  sestavi del gradiva je tudi sprememba odloka o ustanovitvi JMSS 

 
 
 
 
 
 

https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=42811
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=42817
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=42813
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=42837
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=42836
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=42812
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=42818
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=42835
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=42911
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=42909
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=42920
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Prosim, da se seje udeležite, morebitno odsotnost sporočite sekretarki komisije Rosani KLANČNIK 
na tel. št. 2201-241 ali po elektronski pošti: rosana.klančnik@maribor.si. 
 
 
 
 
 

  Željko VOGRIN  
                                                                                                      predsednik komisije 
 
 
VABLJENI: 

 člani komisije 

 Lilijana ZORKO 

 Boštjan ŠTUHEC 

 Aleš KLINC 

 Lidija KREBL VUKOVIČ 

 Darko ZARIČ 

 Maja REICHENBERG HERIČKO 

 Mateja CEKIĆ 

 Romana ROŽMAN  

 Mirja SENEKOVIČ 

 Irena ŠPANINGER 

 Tadej MEŽNAR 
 

V  VEDNOST: 

 Aleksander Saša ARSENOVIČ, župan 

 mag. Nataša RODOŠEK, direktorica mestne uprave 

 Jelka VREČKO, VODJA Kabineta župana 
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