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MESTNI SVET MESTNE OBČINE MARIBOR 

Za obravnavo na 34. seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor, ki bo 16. junija 2022, vam v 

skladu z 28. členom poslovnika mestnega sveta posredujemo seznam naslednjih gradiv: 

 
GMS – 631           Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Urbani center Tezno –  

   druga obravnava 
 
GMS – 342       Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Mestni občini  

 Maribor – druga obravnava 

 

GMS – 651               Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem    

    načrtu za del PPE – Po 11 S (južno do Puhove ceste) v Mestni občini Maribor –  

    druga obravnava 

 

GMS – 652    Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PPE Po 11- 

     S – druga obravnava 

 
GMS – 597            Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja Pobrežje 10- 
    S (območje vzhodno od Nove ulice) – druga obravnava                 
 
GMS – 681           Občinski podrobni prostorski načrt za del območja St-4 – prva obravnava  
 
GMS – 682           Informacija o varnostnih pojavih na območju Mestne občine Maribor v letu 2021 

GMS – 683       Odlok o spremembi Odloka o oglaševanju – skrajšani postopek  

GMS – 684           Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja TA-3C ob  

   glavni železniški progi št. 30 Zidani Most – Šentilj – državna meja (mobilnostno  

   vozlišče na območju železniškega trikotnika) – prva obravnava 

 

GMS – 685           Sklep o določitvi redne delovne uspešnosti in ocene direktorice Javnega  
        medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor za leto 2021  
 

GMS – 686           Imenovanje revizorja letnega poročila Javnega medobčinskega stanovanjskega  
                              sklada Maribor za obdobje treh let 
 
GMS – 687 »Starosti prijazen Maribor«, Akcijski načrt za izboljšanje položaja starejših v  
 Mestni občini Maribor 2022-2027 

 

GMS – 688 Dopolnitev odloka o spremembah odloka o proračunu Mestne občine Maribor za  

 leto 2022, sprejetem na 28. redni seji dne 16.12.2021 

 

 

https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/06/GMS-631.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/06/GMS-342.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/06/GMS-651.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/06/GMS-652.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/06/GMS-597.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/06/GMS-681.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/06/GMS-682.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/06/GMS-683-1.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/06/GMS-684.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/06/GMS-685.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/06/GMS-686.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/06/GMS-687.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/06/GMS-688.pdf
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GMS – 690       Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega holdinga Maribor d.o.o. –  
                              skrajšani postopek 
 
GMS – 691 Odlok o spremembah Odloka o zelenih površinah na območju Mestne občine  
 Maribor – skrajšani postopek 
 
GMS – 692  Predstavitev revidiranega lanskega in tekočega letošnjega poslovanja skupine  
 JHMB in povezanih družb, ter strateških ciljev in ključnih projektov podjetij iz  
 skupine JHMB 
 
GMS – 693        Elaborat o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Maribor  
 za leto 2022 
 
GMS – 694           Sprememba cenika prevoza potnikov s krožno kabinsko žičnico (gondolo) na  

  Mariborsko Pohorje 

 

GMS – 695   Sklep o lokacijski preveritvi za del območja, ki se ureja z odlomom o prostorskih   
  ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor 

 

GMS - 696        Pravilnik o spremembi Pravilnika o predpisovanju in izdajanju mlečnih preparatov  

 za dojenčke in male otroke v Mestni občini Maribor 

 

GMS - 697        Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob  

 rojstvu otroka v Mestni občini Maribor 

 

  

Rosana KLANČNIK, univ. dipl. prav. l.r. 

Vodja službe 

 

https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/06/GMS-690.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/06/GMS-691.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/06/GMS-692-POROCILO.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/06/GMS-693.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/06/GMS-694.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/06/GMS-695.pdf

