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V  A  B  I  L  O 
Sklicujem 32. sejo statutarno-pravne komisije, ki bo 

v TOREK  25. JANUARJA 2022, ob 15.30 uri, preko spleta - TEAMS 
 
Predlagam naslednji dnevni red: 
 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 
2. Sprejem dnevnega reda  
3. Potrditev zapisnika 31. seje komisije  
4. Odlok o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne 

pogrebne službe v Mestni občini Maribor – prva obravnava  GMS - 601  
5. Dodelitev dela plače za delovno uspešnost direktorici JMSS Maribor za obdobje od 

1.1.2022 do 31.12.2022 iz naslova povečanega obsega dela GMS - 598   
6. Odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem 

lekarniškem zavodu Mariborske lekarne Maribor – skrajšani postopek GMS - 602 
7. Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za del 

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

8. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja Pobrežje 10-S 
(območje vzhodno od Nove ulice) – prva obravnava GMS - 597   

9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne 
gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Maribor – 
skrajšani postopek GMS - 600   

10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini 
Maribor - skrajšani postopek GMS - 603  

11. Odlok o spremembi Odloka o občinskih cestah – skrajšani postopek GMS - 604  
12. 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 bo seja na daljavo. 
Zato vam bomo pred sejo poslali še spletno povezavo. Predsednik se bo seje udeležil v prostorih 
MOM. 
 

  Željko VOGRIN, l.r.  
                                                                                                      predsednik komisije 
 
 
 
VABLJENI: 

− člani komisije 

− mag. Zorica Zajc Kvas 

− Mitja Senekovič 

https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43665
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43663
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43666
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43661
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43662
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43664
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43667
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43668
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− Aleš Klinc 

− Andraž Malker 

− Maja Reichenberg Heričko 

− Simon Tekavec 

− Majda Toplak 

− Nina Mikl  

− Mag. Darko Bečaj, Snaga  

− Barbara Vodan Jecelj, JMSS 
 
V  VEDNOST: 

− Aleksander Saša ARSENOVIČ, župan 

− mag. Nataša RODOŠEK, direktorica mestne uprave 

− Jelka VREČKO, VODJA Kabineta župana 

 

 
 


