
 

 

   

 

MESTNA OBČINA MARIBOR 
MESTNI SVET 

Odbor za mladino, šolstvo in šport  

 
Številka: 0130-101/2021-1 
Datum: 17.05.2021 

*0130-101/2021-1* 
 

V A B I L O  
 

Sklicujem 19. sejo odbora za mladino, šolstvo in šport, ki bo 
 

v četrtek, 20. maja 2021, ob 17. uri 

v Dvorani generala Rudolfa Maistra/II. nadstropje, 
Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1. 

 
DNEVNI RED:  
 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti  
2. Obravnava in potrditev dnevnega reda 
3. Obravnava in potrditev zapisnika 18. seje  
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu MOM za leto 2021- skrajšani 

postopek (s področja mladine, šolstva in športa) GMS – 449 
5. Odlok o štipendiranju nadarjenih dijakov in študentov – prva obravnava GMS – 455 
6. Odlok o štipendiranju dijakov srednjega poklicnega izobraževanja – prva obravnava GMS – 

456 
7. Odlok o načinu izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe  upravljanja javnih 

športnih objektov v Mestni občini Maribor – druga obravnava GMS – 428 
8. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje izbirne lokalne 

gospodarske javne službe upravljanja javnih športnih objektov v Mestni občini Maribor -  
druga obravnava GMS – 429 

9. Letno poročilo Športnih objektov Maribor za leto 2020 GMS – 450 
10. Finančni načrt Športnih objektov Maribor za leto 2021 GMS – 451 
11. Razno 

 
Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno odsotnost pa sporočite Tadeji ČRETNIK po 
telefonu, štev.: 2201-249, ali po elektronski pošti na naslov: tadeja.cretnik@maribor.si. 
 
 
       
 
VABLJENI:  

- člani odbora 

- k točki 4:  
mag. Mateja CEKIĆ, vodja Urada za 
finance in proračun 
Brigita GAJZER PLIBERŠEK, vodja 
Urada za vzgojo in izobraževanje 
Darko ZARIČ, vodja Urada za šport 
mag. Klemen BRVAR, vodja Urada za 
kulturo in mladino 
mag. Barbara MARZIDOVŠEK MIKUŠ, 
vodja Projektne pisarne 

- k točki 5 - 6:  
Tatjana REBERNIK, vodja Sektorja za 
izobraževanje 

- k točki 7 - 8:  
Mitja SENEKOVIČ, Sekretariat za 

                                 PREDSEDNIK 
                         Matic MATJAŠIČ, l.r. 
 

https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=41901
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=41907
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=41908
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=41908
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=41896
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=41897
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=41902
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=41903
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splošne zadeve 
Darko ZARIČ, vodja Urada za šport 
Tadej MEŽNAR, direktor ŠOM 

- k točki 9 - 10:  
Tadej MEŽNAR, direktor ŠOM 
 

 
V VEDNOST: 

- Aleksander Saša ARSENOVIČ, župan MOM 

- Rosana KLANČNIK, vodja Službe za delovanje 

mestnega sveta 

- dr. Samo Peter MEDVED, podžupan 

- mag. Nataša RODOŠEK, direktorica MU 

- Nomi HRAST, predsednica Komisije za mladinska 

vprašanja MOM 

- Jelka VREČKO, vodja Kabineta župana 

 

 
 


