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V  A  B  I  L  O 
Sklicujem 37. sejo statutarno-pravne komisije, ki bo 

v ponedeljek 13. JUNIJA 2022, ob 16.00 uri, preko spleta - TEAMS 
 
Predlagam naslednji dnevni red: 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 
2. Sprejem dnevnega reda  
3. Potrditev zapisnika 36. seje komisije  
4. Dopolnitev odloka o spremembah odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2022, 

sprejetem na 28. redni seji dne 16.12.2021 GMS – 688   
5. Pravilnik o spremembi Pravilnika o predpisovanju in izdajanju mlečnih preparatov za dojenčke in 

male otroke v Mestni občini Maribor GMS – 696 
6. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v 

Mestni občini Maribor GMS - 697 
7. Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Mestni občini Maribor – druga 

obravnava GMS – 342  
8. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega holdinga Maribor d.o.o. – skrajšani postopek 

GMS – 690 
9. Odlok o spremembah Odloka o zelenih površinah na območju Mestne občine Maribor – skrajšani 

postopek GMS – 691 
10. Odlok o spremembi Odloka o oglaševanju – skrajšani postopek GMS – 683 
11. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Urbani center Tezno – druga obravnava 

GMS – 631  
12. 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 – 651 
13. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PPE Po 11-S – druga 

obravnava GMS – 652 
14. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja Pobrežje 10-S (območje 

vzhodno od Nove ulice) – druga obravnava  GMS – 597                           
15. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja St-4 – prva obravnava GMS 

– 681            
16. 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 – 684            

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

18. 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. 
 

  Željko VOGRIN, l.r.  
                                                                                                      predsednik komisije 

https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/06/GMS-688.pdf
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VABLJENI: 

 člani komisije 

 Maja REICHENBERG HERIČKO – UKPP, 

 Suzana FRAS -  vodja UKPP, 

 Mitja SENEKOVIČ - SSZ, 

 Gašper DAJČMAN – UKPP, 

 Predstavniki načrtovalca Urbis, 

 Jožica ABRAM – UKPP, 

 Natalija BABIČ – Urbis, 

 Simon TEKAVEC – UKPP, 

 Aleš KLINC – UKPP, 

 Mag. Špela LESNIK – SOU, 

 Lilijana ZORKO – UVIZSVRD. 
 
 
V  VEDNOST: 

 Aleksander Saša ARSENOVIČ, župan 

 Srečko ĐUROV, v.d. direktorja mestne uprave 

 Jelka VREČKO, vodja Kabineta župana 

 

 

 
 


