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Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 10/2011, 8/2014 in 12/2019) 
 

 
S K L I C U J E M 

29. SEJO MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR, 

ki bo v četrtek, 27. januarja 2022, ob 16. uri, 

v prostorih Instituta informacijskih znanosti (IZUM), Prešernova ulica 17, Maribor. 

 

z naslednjim predlaganim dnevnim redom:  

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti  

2. Obravnava in sprejem dnevnega reda  

3. Potrditev zapisnika 9. izredne seje, 10. izredne seje ter 28. redne seje Mestnega sveta 

Mestne občine Maribor (predlog zapisnika 9. izredne seje, predlog zapisnika 10. izredne 

seje, predlog zapisnika 28. redne seje) 

4. Pobude in vprašanja svetnic/svetnikov 

5. Predlogi KMVVI  (širitev dnevnega reda) 

6. Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za del 
območja stanovanjske cone v Pekrah (območje vzhodno od Ceste Graške gore) – druga 
obravnava GMS – 528   
 

7. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja Pobrežje 10-S  
(območje vzhodno od Nove ulice) – prva obravnava GMS – 597  

 
8. Redna delovna uspešnost in ocena direktorja Javnega zavoda Gasilska brigada Maribor 

GMS – 599  
 

9.  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne  
gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Maribor – 
skrajšani postopek GMS – 600 

 
10. Odlok o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne 

pogrebne službe v Mestni občini Maribor – prva obravnava GMS – 601  
 

11. Odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem 
lekarniškem zavodu Mariborske lekarne Maribor – skrajšani postopek GMS – 602  

 

https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43661
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43662
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43669
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43664
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43665
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43666
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12. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini 

Maribor - skrajšani postopek GMS – 603 

13. Odlok o spremembi Odloka o občinskih cestah – skrajšani postopek GMS – 604 

 

 
 

Aleksander Saša Arsenovič, l.r. 
Župan 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vabljeni:  

− mestni svet 

− kabinet župana 

− poročevalci 

− vodje uradov in služb Mestne uprave MOM 

− direktorica Mestne uprave MOM 

− vodja Skupne občinske uprave Maribor 
 
 
Obveščeni:  

− tajništva MČ in KS 

− direktorji javnih podjetij, mestni mladinski svet 

− Skupnost občin Slovenije, sredstva javnega obveščanja 

https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43667
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43668

