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MESTNA OBCINA MARIBOR
MESTNI SVET

Odbor za finance

£tevilka: 0130 – 1 09/2022
Datum: 9. 6. 2022

MESTNI SVET
MESTNE OBCINE MARIBOR

STALI SeA
ODBORA ZA FINANCE K PREDLAGANEMU GRADIVU ZA 34. SEJO MESTNEGA SVETA,
sprejeta na 35. seji odbora za finance, 9. aprila 2022

Dopolnitev odloka o spremembah odloka o proraeunu Mestne ob6ine Maribor za
leto 2022, sprejetem na 28. redni seji dne 16.12.2021 GMS – 688

I

Od bor predlaga Mestnemu svetu Mestne ob6ine Maribor, da Dopolnitev odloka o spremembah
odloka o proraeunu Mestne obeine Maribor za leto 2022, sprejme po skrajganem postopku .

2022 GMS – 693

11

Elaborat o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo v Mestni obeini Maribor za leto

Odbor se je seznanil z elaboratom ter razlogi za predlagano viganje cen storitev oskrbe s pitno
vodo in apelira na podjetje Mariborski vodovod, ki sicer posluje uspegno, da pred podra2itvijo
skrbno preu6i vse notranje rezerve podjetja, z namenom omilitve dviga cen in prenosa vigjih
strogkov energentov na obdane.

Odbor predlaga Mestnemu svetu Mestne ob6ine Maribor, da sprejme Elaborat o oblikovanju
cen storitev oskrbe s pitno vodo v Mestni obeini Maribor za leto 2022.

111

Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega holdinga Maribor d.o.o. -
skrajgani postopek GMS – 690

Odbor predlaga Mestnemu svetu Mestne obeine Maribor, da sprejme Odlok o spremembah
Odloka o ustanovitvi Javnega holdinga Maribor d .o.o., po skrajganem postopku.

Odbor pa opozori na nekaj pomanjkljivosti v gradivu, kot so:
Javno podjetje Nigrad d.o.o. in njegov kapitalski dele2 ni omenjeno v za6etnem
navajanju javnih podjetij v obrazlo2itvi pri II. toeki, kjer so navedeni razlogi za sprejem,
razhajanja pri se§tevku osnovnega kapitala JHMB v spremembi Odloka v 1. 61enu na
strani 5
kot tudi v 10. 61enu, kt se spreminja, na strani 6,

in prieakuje, da se gradivo smiselno dopolni do obravnave na MS.



IV
Predstavitev revidiranega lanskega in tekoeega leto§njega poslovanja skupine JHMB
in povezanih dru2b, ter strate§kih ciljev in kljuenih projektov podjetij iz skupine JHMB

GMS - 692

Odbor za finance se je seznanil s predstavitvijo lanskega in teko6ega poslovanja skupine
JHMB in povezanih dru2b ter s strategkimi cilji tn kljuenimi projekti podjetij iz skupine JHMB.

Odbor predlaga, da se za naslednja poroeanja o rezultatih JHMB pripravijo poroeila in finan6ni
izkazi tako, da bodo izkazani konkretni finan6ni ueinki po posameznih JP, z namenom, da se
ugotovi upravi6enost ustanovitve holdinga. Prav tako naj bodo ob prikazanih rezultatih
teko6ega leta, prikazane ge realizacije preteklih Iet ter plan za teko6e leto.

V nadaljevanju pa Odbor priporninja, da vsebina predlaganega gradiva ni skladna z njenim
naslovom, saj v gradivu ni predstavljenih nobenih izsledkov revidiranja temvee le finaneno
poslovanje holdinga in povezanih dru2b.

V
Imenovanje revizorja letnega poro6ila Javnega medob6inskega stanovanjskega

sklada Maribor za obdobje treh Iet GMS – 686 (§iritev dnevnega reda)

Odbor predlaga Mestnemu svetu Mestne obeine Maribor, da imenuje dru2bo VALUTA d.o.o.
za izvedbo letnega poro6ila Javnega medobeinskega stanovanjskega sklada Maribor za
obdobje treh Iet 2022 – 2024.

VI.

Zagotavljanje finan6nih sredstev proraeunske rezerve za izvedbo sanacije
zemeljskega plazu (usada) >Perkova graba«, na cesti LC-242010, odsek 242012

Gaj-Sober dvor GMS - 698 ($iritev dnevnega reda)

Odbor predlaga Mestnemu svetu Mestne obeine Maribor, da zagotovi potrebna finan6na
sredstva v vigini 195.000,00 EUR iz proraeunskih rezerv 2022, proraeunska postavka PP
131000 za izvedbo sanacije zemeljskega plazu (usada) » Perkova graba«, na cesti LC-242010,
odsek 242012 Gaj-gober dvor.

Katarina MEJAL, I. r.
Predsednica odbora
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MESTNI SVET
MESTNE OBeINE MARIBOR

STALlgCE
ODBORA ZA MLADINO, SOLSTVO IN SPORT K GRADIVU ZA 34. REDNO SEJO MESTNEGA

SVETA

Odbor za mladino, iolstvo in gport je na 30. seji, 9. junija 2022, obravnaval gradiva za
34. redno sejo mestnega sveta in oblikoval

STALI SeE,

I

Predstavitev revidiranega lanskega in teko6ega leto§njega poslovanja skupine JHMB in
povezanih druib, ter strate§kih ciljev in kljuenih projektov podjetij iz skupine JHMB

(GMS - 692)

Odbor za mladino, 6olstvo in gport se je seznanil z revid}ranjem lanskega in teko6ega leto§njega
poslovanja skupine JHMB in povezanih dru2b, ter s strategkimi cilji in kljuenimi projekti podjetij iz
skupine JHMB, s podro6ja §porta.

PREDSEDNIK
Matic MATJASIC";, I.r.
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MESTNA OBCINA MARIBOR

MESTNI SVET
Odbor za socialo in zdravstvo

$tevilka : 0130-1 03/2022-3
Datum: 14.06.2022
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MESTN I SVET
MESTNE OBCINE MARIBOR

STALISCE
ODBORA ZA SOCIALO IN ZDRAVSTVO ZA 34. REDNO SEJO MESTNEGA SVETA

Odbor za socialo in zdravstvo je na 25. seji, 14. junija 2022, obravnaval gradivo za 34. redno sejo
mestnega sveta in oblikoval

STALISCE,

I

Imenovanje revizorja letnega poroeila Javne9a medob6inskega stanovanjskega sklada
Maribor za obdobje treh Iet (GMS-686)

Odbor za socialo in zdravstvo se je seznanil s postopkom imenovanja revizorja letnega poroeila
Javnega medobeinskega stanovanjskega sklada Maribor za obdobje treh Iet in predlaga Mestnemu
svetu Mestne ob6ine Maribor, da potrdi izbranega revizorja.

11

Sklep o dolo6itvi redne delovne uspe6nosti in ocene direktorice Javnega medob6inskega
stanovanjskega sklada Maribor za leto 2021 (GMS-685)

Odbor za socialo in zdravstvo se je seznanil z obrazlo2itvijo dolo6itve redne delovne uspegnosti
direktorice JMSS MB v vi§ini 5% letnih sredstev za njeno osnovno plaeo in predlaga Mestnemu
svetu Mestne ob6ine Maribor, da predlagan sklep potrdi.

111

»Starosti prijazen MariborR, Akcijski na6rt za izboljganje polo2aja starejgih v
Mestni ob6ini Maribor 2022-2027 (GMS-687)

Odbor za socialo in zdravstvo se je seznanil z Akcijskim na6rtom za izbolj£anje polo2aja starejgih v
Mestni obeini Maribor 2022-2027; le-tega pozitivno ocenjuje ter predlaga Mestnemu svetu Mestne
ob6ine Maribor, da dotieni naert potrdi.



IV
Zagotavljanje prijaznejgega delovnega Casa za uporabnike (dopoldan) v dejavnosti Centra

za dugevno zdravje otrok in mladine, pedopsihiatrije, Razvojnih ambulant s Centrom za
zgodnjo obravnavo otrok in v dejavnosti fizioterapije - ambulanta za otroke in mladostnike,

v skupnostni psihiatrieni obravnavi v okviru Centra za dugevno zdravje odraslih ter v
Centru za prepre6evanje in zdravljenje odvisnosti od drog Zdravstvenega doma dr. Adolfa

Drolca Maribor
(GMS489)

Odbor za socialo in zdravstvo potrjuje predlog za zmanjganje obsega popoldanskega
ordinacijskega Casa od 16. ure naprej v dejavnosti Centra za dugevno zdravje otrok in mladine,
pedopsihiatrije, Razvojnih ambulant s Centrom za zgodnjo obravnavo otrok in v dejavnosti
fizioterapije – ambulanta za otroke in mladostnike, v skupnostni psihiatrieni obravnavi v okviru
Centra za dugevno zdravje odraslih ter v Centru za prepre6evanje in zdravljenje odvisnosti od drog
Zdravstvenega dorna dr. Adolfa Drolca Maribor ter predlaga Mestnemu svetu Mestne ob6ine
Maribor, da poda soglasje k predlagani sprernembi.

V
Pravilnik o spremembi Pravilnika o predpisovanju in izdajanju mleenih preparatov za

dojeneke in male otroke v Mestni obeini Maribor (GMS496)

Odbor za socialo in zdravstvo se je seznanil s spremembami Pravilnika o predpisovanju in
izdajanju mleenih preparatov za dojen6ke in male otroke v Mestni obeini Maribor in predlaga
Mestnemu svetu Mestne ok>dine Maribor, da dotieni pravilnik sprejme.

VI
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoei ob rojstvu

otroka v Mestni ob6ini Maribor (GMS-697)

Odbor za socialo in zdravstvo se je seznanil s spremembami Pravilnika o spremembah in
dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomo6i ob rojstvu otroka v Mestni obeini Maribor in
predlaga Mestnemu svetu Mestne ob6ine Maribor, da potrdi predlagane spremembe.

PREDSEDNICA
Alenka ISKRA, I.r.
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MESTNI SVET
MESTNE OBCINE MARIBOR

STALlgCE
ODBORA ZA GOSPODARSTVO ZA 34. REDNO SEJO MESTNEGA SVETA

Odbor za gospodarstvo je na 1. dopisni seji, 14. junija 2022, obravnaval gradivo za 34. redno sejo
mestnega sveta in oblikoval

STALl5CE,
I

Odlok o spremembi Odloka o ogla§evanju - skraj§ani postopek (GMS - 683)

Odbor za gospodarstvo se je seznanil z Odlokom o spremembi Odloka o oglagevanju – skrajgani
postopek, ga podpira in predlaga Mestnemu svetu Mestne ob6ine Maribor, da ga po skrajganem
postopku sprejme.

11

Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega holdinga Maribor d.o.o. -
skraj§ani postopek (GMS - 690)

Odbor za gospodarstvo se je seznanil z Odlokom o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega
holdinga Maribor d.o.o. – skrajgani postopek, ga podpira in predlaga Mestnemu svetu Mestne
ob6ine Maribor, da ga po skrajganem postopku sprejme.

111

Predstavitev revidiranega lanskega in tekoeega leto£njega poslovanja skupine JHMB in
povezanih dru2b, ter strategkih ciljev in klju6nih projektov podjetij iz skupine JHMB

(GMS - 692)

Odbor za gospodarstvo se je seznanil z revidiranjem lanskega in teko6ega letognjega poslovanja
skupine JHMB in povezanih dru2b, ter s strategkimi cilji in klju6nimi projekti podjetij iz skupine
JHMB

IV
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o rabi javnih povrgin - skraj§ani postopek

(GMS499)

Odbor za gospodarstvo se je seznanil z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o rabi
javnih povrgin – skrajgani postopek, ga podpira in predlaga Mestnemu svetu Mestne ob6ine
Maribor, da ga po skrajganem postopku sprejme.

PREDSEDNIK
mag. Viljem POZEB, I.r.



MESTNA OBCINA MARIBOR
MESTNI SVET

Odbor za komunalne in
gospodarske javne slu2be

gtevilka: 0130 – 115/2022
Datum: 14. 06. 2022

MESTNI SVET
MESTNE OBCINE MARIBOR

STALI SeE

ODBORA ZA KOMUNALNE IN GOSPODARSKE JAVNE SLu2BE K PREDLAGANEMU
GRADIVU ZA 34. SEJO MESTNEGA SVETA, sprejeto na 36. seji odbora, 14. junija 2022

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

1.

Odbc>r predlaga mestnemu svetu, da sprejme Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo
uporabnikov javnih dobrin v Mestni obeini Maribor v drugi obravnavi.

11

Odlok o spremembah Odloka o zelenih povr6inah na obmo6ju Mestne ob6ine
Maribor - skraj§ani postopek GMS – 691

Odbor predlaga mestnemu svetu, da sprejme Odlok o spremembah Odloka o zelenih
povrginah na obmo6ju Mestne ob6ine Maribor po skrajganem postopku.

111

Odlok o spremembi Odloka o oglagevanju - skraj§ani postopek GMS - 683

Odbor po opravljeni razprave NE predlaga mestnemu svetu, da sprejme Odlok o spremembi
Odloka o oglaSevanju po skrajianem postopku .
Sprememba odloka, ki se nanaga na natanenejio opredelitev objektov za ogla§evanje JP
Snaga d.o.o., pri kateri je mo2no izvesti brezpla6no nameS6anje plakatov lahko pomeni upad
prihodkov in s tem slabljenje podjetja, saj politi6ne stranke za volilno kampanjo dobijo sredstva ,
s katerimi lahko same krijejo strogke name96anja plakatov.

rv
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o rabi javnih povrgin - skraj§ani postopek

GMS - 699 (6iritev dnevnega reda)

Odbor predlaga mestnemu svetu , da sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
rabi javnih povrgin po skrajganem postopku,

V
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Javn@ga holdinga Maribor d.o.o. –

skraj§ani postopek GMS – 690

OdE>or predlaga mestnemu svetu, da sprejme Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi
Javnega holdinga Maribor d.o.o. po skrajganem postopku.



2

VI
Predstavitev revidiranega lanskega in tekoeega letognjega poslovanja skupine
JHMB in povezanih druib, ter strategkih ciljev in kljuenih projektov podjetij Bz

skupine JHMB GMS – 692

Odbor predlaga mestnemu svetu, da se seznani s Predstavitvijo revidiranega lanskega in
teko6ega letognjega poslovanja skupine JHMB in povezanih dru2b, ter strategkih ciljev in
kljuenih projektov podjetij iz skupine JHMB.

Odbor ge opominja vodstvo JHMB, da odslej redno in v skladu s 15. 61enom Odloka o
ustanovitvi javnega holdinga Maribor d.o.o. izpolnjuje svoje obveznosti do ustanovitelja.

VII
Elaborat o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo v Mestni obeini Maribor za

leto 2022 GMS – 693

Odbor predlaga mestnemu svetu, da sprejme Elaborat o oblikovanju cen storitev oskrbe s
pitno vodo v Mestni obeini Maribor za leto 2022.

VIII
Sprememba cenika prevoza potnikov s kro2no kabinsko 2ienico (gondolo) na

Mariborsko Pohorje

Odbor predlaga mestnemu svetu, da:
- poda soglasje k Ceniku prevoza potnikov s kro2no kabinsko 2i6nico (gondolo) na Mariborsko
Pohorje;
- da sogla§a z urnikom internega razdelilnika delitve prihodkov od prodaje kolesarskih
vozovnic in
- da sogla§a z umikom kombinirane vozovnice gondola + avtobus.

Stojan AUER I. r.
Predsednik odbora
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STALI SeA
STATUTARNO-PRAVNE KOMISIJE K PREDLAGANEMU GRADIVU ZA 34. SEJO MESTNEGA SVETA,
sprejeta na 37. seji komisije, 13.6.2022

DOPOLNITEV ODLOKA o SPREMEMBAH ODLOKA o PRORACUNU MESTNE OBCINE MARIBOR ZA
LETO 2022. SPREJETEM NA 28. REDNI SEJI DNE 16.12.2021 GMS - 688

1.

Komisija se je s predlagano dopolnitvijo odloka seznanila in nanje nima pripomb.

PRAVILNIK o SPREMEMBI PRAVILNIKA o PREDPISOVANJU IN IZDhIANJU MLECNIH
PREPARATOV ZA DOJENCKE IN MALE OTROKE v MESTNI OBCINI MARIBOR GMS – 696

11

Komisija se je s pravilnikom seznanila in nanje nima pripomb.

PRAVILNIK o SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA o ENKRATNI DENARNI POMOCl OB
111

ROJSTVU OTROKA v MESTNI OBCINI MARIBOR GMS - 697

Komisija se je s pravilnikom seznanila in nanje nima pripomb.

ODLOK o usTANOvrrvl SVETA ZA VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN v MESTNI OBCINI
IV

MARIBOR – DRUGA OBRAVNAVA GMS - 342

Komisija se je seznanila z odlokom in predlaga mestnemu svetu da sprejme v drugi obravnavi.

ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA HOLDINGA MARIBOR D.0.0. -
SKRAJ SANI POSTOPEK GMS - 690

V

Komisija se je s predlagano spremembo odloka seznanila in predlaga mestnemu svetu da jo sprejme po
skraj§anem postopku.

MARIBOR - SKRAJSANI POSTOPEK GMS – 691
ODLOK o SPREMEMBAH ODLOKA o ZELENIH POVR$1NAH NA OBMOCJU MESTNE OBCINE

VI

Komisija se je s predlagano spremembo odloka seznanila in predlaga mestnemu svetu da jo sprejme po
skraj§anem postopku.



VII
ODLOK o SPREMEMBI ODLOKA o OGLAgEVANJU - SKRAJSANI POSTOPEK GMS - 683

Komisija se je s predlagano spremembo odloka seznanila tn predlaga mestnemu svetu da jo sprejme po
skrajganem postopku.

VIII
ODLOK o OBCINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NACRTU ZA URBANI CENTER TEZNO -

DRUGA OBRAVNAVA GMS – 631

Komisija se je seznanila z odlokom in predlaga mestnemu svetu da sprejme v drugi obravnavi,

IX
ODLOK o SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA o OBCINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM
NACRTU ZA DEL PPE - po 1 1 s {JU2NO DO PUHOVE CESTE) v MESTNI OBCINI MARIBOR - DRUGA

OBRAVNAVA GMS – 651

Komisija se je seznanila s predlagano spremembo in dopolnitvijo odloka in predlaga mestnemu svetu da
sprejme v drugi obravnavi.

X
ODLOK o OBCINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NACRTU ZA DEL OBMOCJA PPE po 1r 6 -

DRUGA OBRAVNAVA GMS - 652

Komisija se je seznanila z odtokom in predlaga mestnemu svetu da sprejme v drugi obravnavi.

XI
ODLOK o OBCINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NACRTU ZA DEL OBMOCJA POBRE2JE l06

(OBMOCJE VZHODNO OD NOVE ULICE) - DRUGA OBRAVNAVA GMS – 597

Komisija se je seznanila z odlokom in predlaga mestnemu svetu da sprejme v drugi obravnavi.

XII
ODLOK o OBCINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NACRTU ZA DEL OBMOCJA ST4 – PRVA

OBRAVNAVA GMS – 681

Komisija se je seznanila z odlokom in predlaga mestnemu svetu da sprejme v prvi obravnavi.

XIII
ODLOK o OBCINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NACRTU ZA DEL OBMOeJATA-3C OB

GLAVNI 2ELEZNI gKI PROGI ST. 30 ZIDANI MOST –$ENTILJ - DR2AVNA MEJA (MOBILNOSTNO
VOZLlgCE NA OBMOeJU 2ELEZN15KEGA TRIKOTNIKA) – PRVA OBRAVNAVA GMS - 684

Komisija se je seznanila z odlokom in predlaga mestnemu svetu da sprejme v prvi obravnavi.

XIV
SKLEP o LOKACIJSKI PREVERITVI ZA DEL OBMOCJA. KI SE UREJA z ODLOMOM o

PROSTORSKIH UREDIWENIH POGOJIH ZA OBMOCJE URBANISTICNE ZASNOVE MESTA MARIBOR
GMS - 695

Komisija se je seznanila s sklepom in nanje nima pripomb.

2eljko VOGRIN, I. r.
predsednik komisije
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MESTNA OBeINA MARIBOR
MESTN I SVET

Odbor za urejanje prostora
varstvo okolja in varstvo narave

gtevilka: 0130 - 113/2022
Datum: 14. 6. 2022

MESTNI SVET
MESTNE OBCINE MARIBOR

STALI iCE
ODBORA ZA UREJANJE PROSTORA, VARSTVO OKOLJ A IN VARSTVO NARAVE K
PREDLAGANEMU GRADIVU ZA 34. SEJO MESTNEGA SVETA, sprejeta na 30. seji odbora,
13. junija 2022

I

Odlok o spremembah Odloka o zelenih povr§inah na obmoeju Mestne ob6ine
Maribor - skrajiani postopek GMS – 691; GMS – 691/1

Odbor predlaga mestnemu svetu, da sprejme Odlok o spremembah Odloka o zelenih
povrginah na obrno6ju Mestne obeine Maribor po skrajganem postopku.

11

Odlok o obeinskem podrobnem prostorskem naertu za Urbani center Tezno -
druga obravnava GMS – 631

Odbor predlaga mestnemu svetu, da sprejme Odlok o ob6inskem podrobnem prostorskem
na6rtu za Urbani center Tezno v drugi obravnavi.

111

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o obeinskem podrobnem prostorskem
naertu za del PPE - Po 11 S Ou2no do Puhove ceste) v Mestni obeini Maribor - druga

obravnava GMS – 651

Odbor predlaga mestnemu svetu, da sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
obdinskem podrobnem prostorskem na6rtu za del PPE – Po 11 S Ou2no do Puhove ceste) v
Mestni obeint Maribor v drugi obravnavi.

IV
Odlok o obeinskem podrobnem prostorskem naertu za del obmo6ja PPE Po 1 1-

S - druga obravnava GMS – 652

Odbor predlaga mestnemu svetu, da sprejme Odlok o obeinskem podrobnem prostorskem
na6rtu za del obmo6ja PPE Po 1 1-S v drugi obravnavi.

V
Odlok o obeinskem podrobnem prostorskem naertu za del obmo6ja Pobre2je 10-S

(obmoeje vzhodno od Nove ulice) - druga obravnava GMS – 597

Odbor predlaga mestnemu svetu, da sprejme Odlok o ob6inskem podrobnem prostorskem
na6Ru za del obmoeja Pobre2je 10-S (obmoeje vzhodno od Nove ulice) v drugi obravnavi.



VI
Obeinski podrobni prostorski naert za del obmoeja Stdl – prva obravnava GMS – 681

Odbor predlaga mestnemu svetu, da sprejme Ob6inski podrobni prostorski na6rt za del
obmo6ja St-4 v prvi obravnavi.

VII
Odlok o obeinskem podrobnem prostorskem naertu za del obmo6ja TA3C ob
glavni 2elezni§ki progi it. 30 Zidani Most - Sentilj - dr2avna meja (mobilnostno

vozli§de na obmo6ju 2elezni§kega trikotnika) – pma obravnava GMS – 684

Odbor s tremi glasovi ZA in s tremi PROTI ni izglasoval sklepa, s katerim bi predlagal
mestnemu svetu sprejem Odloka o obeinskem podrobnem prostorskem na6rtu za del obmo6ja
TA-3C ob glavni 2eleznigki progi gt. 30 Zidani Most – $entilj – dr2avna meja (mobilnostno
vozli96e na obmoeju 2eleznigkega trikotnika) v prvi obravnavi.
Po opravljeni obgirni razpravi odbor opozarja, da je potrebno predhodno pred 9radnjo pridobiti
gtudijo o zemljini na tem obmoeju, ki je lahko zdravju in okolju gkodljiva ter da se temu ustrezno
dopolni 29. den predlaganega Odloka.

VIII
Sklep o lokacijski preveritvi za del obmoeja, ki se ureja z odlokom o prostorskih

ureditvenih pogojih za obmoeje urbanistiene zasnove mesta Maribor GMS – 695

Odbor predlaga mestnemu svetu, da sprejme Sklep o lokacijski preveritvi za del obmoeja, ki
se ureja z odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za obmoeje urbanistiene zasnove mesta
Maribor.

Barbara GLAVIC I. r
Predsednica odbora


