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V  A  B  I  L  O 
Sklicujem 30. sejo statutarno-pravne komisije, ki bo 

v PONEDELJEK  15. novembra 2021, ob 16.00 uri, V SOBI 239/II nadstropje in preko spleta - 
TEAMS 

 
Predlagam naslednji dnevni red: 
 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 
2. Sprejem dnevnega reda  
3. Potrditev zapisnika 29. seje komisije  
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe 

linijski prevoz v mestnem prometu – skrajšani postopek GMS – 553 
5. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v  cestnem prometu v 

Mesni občini Maribor – skrajšan postopek. GMS – 554        
6. 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 

7. 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 

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

9. Odlok o preoblikovanju Pogrebnega podjetja Maribor d. d. v Pogrebno 
podjetje Maribor, javno podjetje d.o.o. – prva obravnava GMS – 552                

10. Razno 
 

Prosim, da se seje udeležite, morebitno odsotnost sporočite sekretarki komisije Rosani KLANČNIK 
na tel. št. 2201-241 ali po elektronski pošti: rosana.klancnik@maribor.si. 
 
 
OPOMBA: Zaradi trenutne epidemiološke situacije, se je predsednik odločil, da lahko sodelujete 
tudi na daljavo. Zato vam bomo pred sejo poslali še spletno povezavo. Predsednik se bo seje 
udeležil v prostorih MOM. 
 

  Željko VOGRIN  
                                                                                                      predsednik komisije 
 
 
 
VABLJENI: 

 člani komisije 

 Aleš KLINC 

 Polona ŠKOFIČ 

 Maja REICHENBERG HERIČKO 

 Marija TANACEK 

 dr. Vlasta KRMELJ 

 Mirja SENEKOVIČ 

https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43139
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43138
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43124
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43127
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43128
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43128
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43122
mailto:nada.lorbek@maribor.si


   

2 
 

 Matjaž DOLAMIČ 

 Siniša PLAVŠIĆ 
 

V  VEDNOST: 

 Aleksander Saša ARSENOVIČ, župan 

 mag. Nataša RODOŠEK, direktorica mestne uprave 

 Jelka VREČKO, VODJA Kabineta župana 

 

 
 


