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*0130-110/2022-1* 
 
 

V  A  B  I  L  O 
Sklicujem 38. sejo statutarno-pravne komisije, ki bo 

v torek 20. septembra 2022, ob 16.30 uri, v pisarni 239/II nadstropje  
 
Predlagam naslednji dnevni red: 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 
2. Sprejem dnevnega reda  
3. Potrditev zapisnika 37. seje komisije  
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 

zavoda Osnovna šola Leona Štuklja Maribor - prva obravnava GMS – 719 

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu za leto 2022-3- skrajšan postopek  

GMS – 720 

6. 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) – druga obravnava GMS - 684  

7. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Novo Pobrežje– 

druga obravnava GMS - 669  

8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podrobnem prostorskem načrtu za del območja 

S 25 v Mariboru – prva obravnava GMS – 714 

9. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve za individualno odstopanje od določil prostorskega akta 

na območju zemljiških parcel k.o. 640 Pekel št.: 19/11,19/13 in k.o. 639 Počehova 454/71 (del) 

, 263/4 (del) 263/5, 263/6 (del), 263/7 v Mariboru GMS – 713 

10. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve za omogočanje začasne rabe na območju  zemljiških 

parcel k. o. ob Železnici 2915/1 in 2916 v Mestni občini Maribor GMS – 732 

11. Odlok o spremembi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor – 

skrajšani postopek GMS – 718 

12. Odlok o načinu opravljanja dela lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja zelenih 

javnih površin v Mestni občini Maribor - prva obravnava GMS – 729 

13. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne 

službe urejanja in čiščenja utrjenih javnih in zelenih javnih površin v Mestni občini Maribor - 

skrajšani postopek GMS – 730  

14. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za 

opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja utrjenih javnih in zelenih 

javnih površin v Mestni občini Maribor - skrajšani postopek GMS – 731 

15. Odlok o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v Mestni občini Maribor – skrajšani 

postopek GMS – 733 

16. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2022 v Mestni občini 

Maribor GMS – 711 

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

 

 

https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/09/GMS-719.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/09/GMS-720.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/09/GMS-684.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/09/GMS-669.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/09/GMS-714.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/09/GMS-713.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/09/GMS-732.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/09/GMS-718.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/09/GMS-729.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/09/GMS-730.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/09/GMS-731.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/09/GMS-733.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/09/GMS-711.pdf
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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 
 
VABLJENI: 

 člani komisije 

 Mateja Cekić, vodja UFP 

 Maja REICHENBERG HERIČKO – SUP, 

 Simon Tekavec – SUP 

 Vesna Bauman -SUP 

 Suzana FRAS -  vodja UKPP, 

 Mitja SENEKOVIČ - SSZ, 

 Branka Krajnc - SSZ 

 Tatjana Rebernik – UVIZSVRD. 
 
V  VEDNOST: 

 Aleksander Saša ARSENOVIČ, župan 

 Srečko ĐUROV, v.d. direktorja mestne uprave 

 Jelka VREČKO, vodja Kabineta župana 
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