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Z A P I S N I K 
 

27. redne seje mestnega sveta Mestne občine Maribor, ki je bila 18. novembra 2021, ob 16. 
uri v prostorih Instituta informacijskih znanosti (IZUM), Prešernova ulica 17, Maribor. 

 

Svetnik Igor JURIŠIČ je podal proceduralen predlog, kjer je predlagal, da se upoštevajo priporočila 
NIJZ (prezračevanja prostorov).  

 
1. TOČKA 

OTVORITEV SEJE IN  UGOTOVITEV SKLEPČNOST 
 
Sejo je pričel in vodil župan, Aleksander Saša ARSENOVIČ. Ugotovil je, da je na seji od 45 
svetnic/svetnikov prisotnih 40 svetnic/svetnikov, tako da lahko mestni svet, po določilu 52. člena 

poslovnika mestnega sveta veljavno odloča.  
 

Prisotni so bili:  

Tamara KURNIK, mag. Stojan AUER, Aljaž BRATINA, Ivan CELCER, Breda ČEPE VIZJAK, Primož 

JUHART, Tatjana FETAHI, Tatjana FRANGEŽ, Tjaša GOJKOVIČ, Jasmina GRANDUČ, Barbara 

GLAVIČ, Darko HERGAMAS, Alenka ISKRA, Ljubica JANČIČ, Igor JURIŠIČ, Jožef ŠKOF, Metka 

KOLER, Jelka KOLMANIČ, Tina KOMOČAR, Zdenka KRIŽANIČ, Alfred LASETZKY, Vid LEŠNIK, 

mag. Bernard MEMON, Matic MATJAŠIČ, dr. Samo Peter MEDVED, Katarina MEJAL, Milan MIKL, 

Željko MILOVANOVIČ, Dragica MLINARIČ, Damir OREHOVEC, Matej PAVLIČ, Melita PETELIN, 

mag. Viljem POZEB, Miha RECEK, Gregor REICHENBERG, Vladimir ŠEGA, Danijela ŠERBINEK, 

Željko VOGRIN, mag. Zvonko ZINRAJH in Matej ŽMAVC. 

 

Odsotni so bili: 

Vladimira COKOJA, Alen FILIPOVIČ, mag. Helena KUJUNDŽIĆ LUKAČEK, mag. Branislav RAJIĆ 

in Josip ROTAR – opravičeno. 

 

Ostali prisotni: 

Aleksander Saša ARSENOVIČ - župan, mag. Nataša RODOŠEK – direktorica mestne uprave, 
Rosana KLANČNIK - vodja službe za delovanje mestnega sveta, vodje uradov in služb mestne 
uprave MOM, poročevalci in predstavniki tiska.  
 

Pred sejo so svetniki prejeli:  

- Stališče odbora za komunalne in gospodarske javne družbe, stališče odbora za mladino, 
šolstvo in šport in stališče statutarno-pravne komisije  

- Predlog dnevnega reda 
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2. TOČKA 
OBRAVNAVA IN SPREJEM DNEVNEGA REDA 

 
 
Predlog dnevnega reda so svetnice/svetniki prejeli z vabilom za sklic seje. Naknadno so bili 
svetnicam/svetnikom posredovani predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja, ki so bili predlagani za razširitev dnevnega reda z enotnim sklepom, in sicer: 
 

 Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno - 

izobraževalnega zavoda Osnovna šola Martina Konšaka Maribor GMS - 557 

 

 Predlog za imenovanje predstavnic ustanoviteljice (MOM)  v svet javnega vzgojno - 

izobraževalnega zavoda Vrtec Jožice Flander Maribor GMS - 558 

 

 Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno - 

izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ludvika Pliberška Maribor GMS - 559 

 

 Predlog za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti kot predstavnika ustanoviteljice 

(MOM) v svet javnega  vzgojno - izobraževalnega zavoda Srednja elektro – računalniška 

šola Maribor GMS - 560 

 

 Predlog za podajo mnenja o kandidatu za imenovanje ravnatelja javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor GMS - 561 

 

 Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno - 

izobraževalnega zavoda Osnovna šola Franceta Prešerna Maribor GMS - 562 

 

 Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno - 

izobraževalnega zavoda Osnovna šola Slave Klavore Maribor GMS - 563 

 

 Predlog za podajo mnenja o kandidatu za imenovanje ravnatelja javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Osnovna šola Leona Štuklja Maribor GMS - 564 

 

 Predlog za imenovanje nadomestne članice Nadzornega odbora Mestne občine Maribor 

GMS – 565  

 
 
1. SKLEP: (širitev dnevnega reda – KMVVI PREDLOGI) 
Mestni svet Mestne občine Maribor uvršča na dnevni red 27. seje mestnega sveta naslednje 
predloge Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, in sicer: 
 

- Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno - 

izobraževalnega zavoda Osnovna šola Martina Konšaka Maribor GMS - 557 

- Predlog za imenovanje predstavnic ustanoviteljice (MOM)  v svet javnega vzgojno - 

izobraževalnega zavoda Vrtec Jožice Flander Maribor GMS - 558 

- Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno - 

izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ludvika Pliberška Maribor GMS - 559 

- Predlog za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti kot predstavnika 

ustanoviteljice (MOM) v svet javnega  vzgojno - izobraževalnega zavoda Srednja 

elektro – računalniška šola Maribor GMS - 560 

- Predlog za podajo mnenja o kandidatu za imenovanje ravnatelja javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor GMS - 561 

https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43273
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43274
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43275
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43276
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43278
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43279
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43280
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43281
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43283
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43273
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43274
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43275
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43276
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43278
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- Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno - 

izobraževalnega zavoda Osnovna šola Franceta Prešerna Maribor GMS - 562 

- Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno - 

izobraževalnega zavoda Osnovna šola Slave Klavore Maribor GMS - 563 

- Predlog za podajo mnenja o kandidatu za imenovanje ravnatelja javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Osnovna šola Leona Štuklja Maribor GMS - 564 

- Predlog za imenovanje nadomestne članice Nadzornega odbora Mestne občine 

Maribor GMS – 565  

 

Na podlagi izida glasovanja (37 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET. 

 

2.SKLEP: (širitev dnevnega reda - GMS – 556  Sklep o določitvi redne delovne uspešnosti 

direktorice javnega zavoda Umetnostna galerija Maribor za leto 2020   

Mestni svet Mestne občine Maribor uvršča na dnevni red 27. seje mestnega sveta točko Sklep 

o določitvi redne delovne uspešnosti direktorice javnega zavoda Umetnostna galerija Maribor 

za leto 2020 (GMS – 556).  

 

Na podlagi izida glasovanja (33 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET. 

 

3.SKLEP: (GMS – 553 - skrajšani postopek) 

Mestni svet Mestne občine Maribor bo točko Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

načinu izvajanja gospodarske javne službe linijski prevoz v mestnem prometu GMS – 553 

obravnaval po skrajšanem postopku. 

 

Na podlagi izida glasovanja (35 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET. 

 

 

4.SKLEP: (GMS – 554 - skrajšani postopek) 

Mestni svet Mestne občine Maribor bo točko Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Sveta 

za preventivo in vzgojo v  cestnem prometu v Mesni občini Maribor  GMS – 554 obravnaval 

po skrajšanem postopku. 

 

Na podlagi izida glasovanja (28 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET. 

            

5.SKLEP: (GMS – 550 - skrajšani postopek) 

Mestni svet Mestne občine Maribor bo točko Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo 

projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske 

sanacije objektov v lasti Mestne občine Maribor GMS – 550 obravnaval po skrajšanem 

postopku. 

 

Na podlagi izida glasovanja (33 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET. 

 

 

https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43279
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43280
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43281
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43283
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43224
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43224
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43139
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43138
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43127
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6. SKLEP: (dnevni red v celoti)  
Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme dnevni red 27. redne seje (s sprejetimi 
spremembami in dopolnitvami), tako da dnevni red glasi: 
 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti  

2. Obravnava in sprejem dnevnega reda  

3. Potrditev zapisnika 26. redne seje, potrditev zapisnika 8. izredne seje in potrditev 

zapisnika 31. dopisne seje (predlog zapisnika 26. redne seje), (predlog zapisnika 8. 

izredne seje), (predlog zapisnika 31. dopisne seje) 

4. Pobude in vprašanja svetnic/svetnikov 

5. Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno - 

izobraževalnega zavoda Osnovna šola Martina Konšaka Maribor GMS - 557 (širitev 

dnevnega reda) 

6. Predlog za imenovanje predstavnic ustanoviteljice (MOM)  v svet javnega vzgojno - 

izobraževalnega zavoda Vrtec Jožice Flander Maribor GMS - 558 (širitev dnevnega 

reda) 

7. Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno - 

izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ludvika Pliberška Maribor GMS - 559 (širitev 

dnevnega reda) 

8. Predlog za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti kot predstavnika 

ustanoviteljice (MOM) v svet javnega  vzgojno - izobraževalnega zavoda Srednja elektro 

– računalniška šola Maribor GMS - 560 (širitev dnevnega reda) 

9. Predlog za podajo mnenja o kandidatu za imenovanje ravnatelja javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor GMS - 561 

(širitev dnevnega reda) 

10. Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno - 

izobraževalnega zavoda osnovna šola Franceta Prešerna Maribor GMS - 562 (širitev 

dnevnega reda) 

11. Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno - 

izobraževalnega zavoda Osnovna šola Slave Klavore Maribor GMS - 563 (širitev 

dnevnega reda) 

12. Predlog za podajo mnenja o kandidatu za imenovanje ravnatelja javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Osnovna šola Leona Štuklja Maribor GMS - 564 (širitev 

dnevnega reda) 

13. Predlog za imenovanje nadomestne članice Nadzornega odbora Mestne občine 

Maribor GMS – 565 (širitev dnevnega reda) 

14. Sklep o določitvi redne delovne uspešnosti direktorice javnega zavoda Lutkovno 

gledališče Maribor za leto 2020 GMS – 548 

15. Sklep o določitvi redne delovne uspešnosti direktorice javnega zavoda Umetnostna 

galerija Maribor za leto 2020  GMS – 556  (širitev dnevnega reda) 

16. Letni program izobraževanja odraslih v Mestni občini Maribor za leto 2022  (LPIO MOM 

2022) GMS – 546 

http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43217
http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43218
http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43218
http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43219
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43273
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43274
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43275
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43276
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43278
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43279
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43280
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43281
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43283
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43125
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43224
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43123
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17. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne 

službe linijski prevoz v mestnem prometu – skrajšani postopek GMS – 553; Dodatek h 

gradivu – Členi ki se spreminjajo h GMS - 553 

18. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v  cestnem 

prometu v Mesni občini Maribor – skrajšan postopek. GMS – 554                

19.  Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem  prostorskem 

načrtu za del PPE St 9-S (stanovanjsko območje ob Šarhovi in Kamenškovi ulici) v 

Mestni občini Maribor GMS – 547 – prva obravnava  

20. Študija upravičenosti podelitve koncesije za izvedbo Projekta energetska  sanacija 

javnih objektov v lasti Mestne občine Maribor – operacija 2021 GMS – 549 

21. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja 

prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije objektov v lasti Mestne 

občine Maribor – skrajšani postopek GMS – 550 

22. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Nigrad d.o.o. – prva obravnava GMS – 551                

23. Odlok o preoblikovanju Pogrebnega podjetja Maribor d.d. v Pogrebno podjetje Maribor, 

javno podjetje d.o.o. – prva obravnava GMS – 552                

 
Na podlagi izida glasovanja (34 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET. 

 
 

3. TOČKA 
POTRDITEV ZAPISNIKA 26. REDNE SEJE, POTRDITEV ZAPISNIKA 8. IZREDNE SEJE IN 

POTRDITEV ZAPISNIKA 31. DOPISNE SEJE 

(predlog zapisnika 26. redne seje), (predlog zapisnika 8. izredne seje), (predlog zapisnika 31. 

dopisne seje) 

 
 
Zapisniki so objavljeni na spletu.  
 
Pripomb na zapisnike ni bilo, po ugotovljeni prisotnosti, prisotnost je prijavilo 35 svetnic/svetnikov, 
je župan predlagal v sprejem 
 
 
7. SKLEP: 
Mestni svet Mestne občine Maribor potrdi zapisnik 26. redne seje mestnega sveta z dne 18. 
oktobra 2021. 

 

Na podlagi izida glasovanja (32 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET. 

 

8. SKLEP: 
Mestni svet Mestne občine Maribor potrdi zapisnik 8. izredne seje mestnega sveta z dne 27. 

oktobra 2021.  

Na podlagi izida glasovanja (33 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET. 

 

 

https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43139
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43225
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43138
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43124
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43126
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43127
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43128
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43122
http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43217
http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43218
http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43219
http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43219


   

6 
 

9. SKLEP: 
Mestni svet Mestne občine Maribor potrdi zapisnik 31. dopisne seje mestnega sveta, ki je 

potekala od 5. novembra 2021 do 9. novembra 2021, do 14. ure.  

 

Na podlagi izida glasovanja (27 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET. 

 
 

4. TOČKA 
POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIC/SVETNIKOV 

 
 
 

5. TOČKA 
PREDLOG ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJICE (MOM) V SVET 

JAVNEGA VZGOJNO - IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA MARTINA 

KONŠAKA MARIBOR GMS - 557 

(širitev dnevnega reda) 

 
 
Povezavo na gradivo so svetnice/svetniki mestnega sveta prejeli naknadno, kot predlog za razširitev 
dnevnega reda. Gradivo je objavljeno na spletu. Uvodna obrazložitev ni bila potrebna.  
 
Razprave ni bilo, župan je po ugotovljeni prisotnosti, prisotnost je prijavilo 31 svetnic/svetnikov, 
predlagal v sprejem 
 

10. SKLEP: 
Mestni svet Mestne občine Maribor imenuje za dobo štirih let Jolando FRIŠ LOZEJ 
za predstavnico ustanoviteljice (MOM) v svet Osnovne šole Martina Konšaka Maribor. 
 
 

Na podlagi izida glasovanja (30 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET. 

 

6. TOČKA 
PREDLOG ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIC USTANOVITELJICE (MOM)  V SVET 

JAVNEGA VZGOJNO - IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA VRTEC JOŽICE FLANDER 

MARIBOR GMS - 558 

(širitev dnevnega reda) 

 
Povezavo na gradivo so svetnice/svetniki mestnega sveta prejeli naknadno, kot predlog za razširitev 
dnevnega reda. Gradivo je objavljeno na spletu. Uvodna obrazložitev ni bila potrebna.  
 
Razprave ni bilo, župan je po ugotovljeni prisotnosti, prisotnost je prijavilo 31 svetnic/svetnikov, 
predlagal v sprejem 
 
11. SKLEP: 
Mestni svet Mestne občine Maribor imenuje za dobo štirih let Andreja KOSA za predstavnika 
ustanoviteljice (MOM) v svet Vrtca Jožice Flander Maribor. 
 
 

Na podlagi izida glasovanja (29 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET. 

 

https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43273
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43274
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7. TOČKA 
PREDLOG ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJICE (MOM) V SVET 

JAVNEGA VZGOJNO - IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA LUDVIKA 

PLIBERŠKA MARIBOR GMS - 559 

(širitev dnevnega reda) 

 

 
Povezavo na gradivo so svetnice/svetniki mestnega sveta prejeli naknadno, kot predlog za razširitev 
dnevnega reda. Gradivo je objavljeno na spletu. Uvodna obrazložitev ni bila potrebna.  
 
Razprave ni bilo, župan je po ugotovljeni prisotnosti, prisotnost je prijavilo 28 svetnic/svetnikov, 
predlagal v sprejem 
 
 
12. SKLEP: 
Mestni svet Mestne občine Maribor imenuje za dobo štirih let Saša KOVAČEV za predstavnika 
ustanoviteljice (MOM) v svet Osnovne šole Ludvika Pliberška Maribor. 
 
 

Na podlagi izida glasovanja (29 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET. 

 

8. TOČKA 
PREDLOG ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKA LOKALNE SKUPNOSTI KOT 

PREDSTAVNIKA USTANOVITELJICE (MOM) V SVET JAVNEGA  VZGOJNO - 

IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA SREDNJA ELEKTRO – RAČUNALNIŠKA ŠOLA 

MARIBOR GMS - 560 

           (širitev dnevnega reda) 

 

Povezavo na gradivo so svetnice/svetniki mestnega sveta prejeli naknadno, kot predlog za razširitev 
dnevnega reda. Gradivo je objavljeno na spletu. Uvodna obrazložitev ni bila potrebna.  
 
Razprave ni bilo, župan je po ugotovljeni prisotnosti, prisotnost je prijavilo 31 svetnic/svetnikov, 
predlagal v sprejem 
 
 
13. SKLEP: 
Mestni svet Mestne občine Maribor imenuje za dobo štirih let Bojana HORVATA za 
predstavnika lokalne skupnosti kot predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet Srednje elektro 
- računalniške šole Maribor. 
 
 

Na podlagi izida glasovanja (32 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET. 

 

 

9. TOČKA 
PREDLOG ZA PODAJO MNENJA O KANDIDATU ZA IMENOVANJE RAVNATELJA JAVNEGA 

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM 

MARIBOR GMS - 561 

(širitev dnevnega reda) 

 
Povezavo na gradivo so svetnice/svetniki mestnega sveta prejeli naknadno, kot predlog za razširitev 
dnevnega reda. Gradivo je objavljeno na spletu. Uvodna obrazložitev ni bila potrebna.  

https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43275
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43276
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43278
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Razprave ni bilo, župan je po ugotovljeni prisotnosti, prisotnost je prijavilo 29 svetnic/svetnikov, 
predlagal v sprejem 

 

14. SKLEP: 
Mestni svet Mestne občine Maribor daje pozitivno mnenje  kandidatu Dušanu ERJAVCU 
za imenovanje ravnatelja Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor.  
 

Na podlagi izida glasovanja (30 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET. 

 

 

10. TOČKA 
PREDLOG ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJICE (MOM) V SVET 

JAVNEGA VZGOJNO - IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA FRANCETA 

PREŠERNA MARIBOR GMS - 562 

 (širitev dnevnega reda) 

 

Povezavo na gradivo so svetnice/svetniki mestnega sveta prejeli naknadno, kot predlog za razširitev 
dnevnega reda. Gradivo je objavljeno na spletu. Uvodna obrazložitev ni bila potrebna.  
 
Razprave ni bilo, župan je po ugotovljeni prisotnosti, prisotnost je prijavilo 26 svetnic/svetnikov, 
predlagal v sprejem 
 
 
15. SKLEP: 
Mestni svet Mestne občine Maribor imenuje za dobo štirih let Andreja CEHTLA in 
Renato PRISLAN za predstavnike ustanoviteljice (MOM) v svet Osnovne šole Franceta 
Prešerna Maribor. 
 
 
Na podlagi izida glasovanja (29 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET. 

 

11. TOČKA 
PREDLOG ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJICE (MOM) V SVET 

JAVNEGA VZGOJNO - IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA SLAVE 

KLAVORE MARIBOR GMS - 563 

(širitev dnevnega reda) 

 

Povezavo na gradivo so svetnice/svetniki mestnega sveta prejeli naknadno, kot predlog za razširitev 
dnevnega reda. Gradivo je objavljeno na spletu. Uvodna obrazložitev ni bila potrebna.  
 
Razprave ni bilo, župan je po ugotovljeni prisotnosti, prisotnost je prijavilo 28 svetnic/svetnikov, 
predlagal v sprejem 

 

16. SKLEP: 
Mestni svet Mestne občine Maribor imenuje za dobo štirih let Roberta PUNGERLA za 
predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet Osnovne šole Slave Klavore Maribor. 
 

Na podlagi izida glasovanja (26 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET. 

 

https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43279
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43280
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12. TOČKA 
PREDLOG ZA PODAJO MNENJA O KANDIDATU ZA IMENOVANJE RAVNATELJA 

JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA LEONA 

ŠTUKLJA MARIBOR GMS - 564 

(širitev dnevnega reda) 

 

Povezavo na gradivo so svetnice/svetniki mestnega sveta prejeli naknadno, kot predlog za razširitev 
dnevnega reda. Gradivo je objavljeno na spletu. Uvodna obrazložitev ni bila potrebna.  
 
Razprave ni bilo, župan je po ugotovljeni prisotnosti, prisotnost je prijavilo 29 svetnic/svetnikov, 
predlagal v sprejem 
 

17. SKLEP: 
Mestni svet Mestne občine Maribor daje pozitivno mnenje Meliti BIZJAK RADELJIČ za 
imenovanje ravnatelja Osnovne šole Leona Štuklja Maribor z obrazložitvijo: 
»kandidatka Melita Bizjak Radeljič je od leta 2017 ravnateljica šole, na tej šoli je bila zaposlena 
že prej, tako da delo zavoda dobro pozna. Delovanje osnovne šole  OŠ dobro pozna.« 
 
 

Na podlagi izida glasovanja (28 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET. 

 

13. TOČKA 
PREDLOG ZA IMENOVANJE NADOMESTNE ČLANICE NADZORNEGA ODBORA 

MESTNE OBČINE MARIBOR GMS – 565 

 (širitev dnevnega reda) 

 
Povezavo na gradivo so svetnice/svetniki mestnega sveta prejeli naknadno, kot predlog za razširitev 
dnevnega reda. Gradivo je objavljeno na spletu. Uvodna obrazložitev ni bila potrebna.  
 
Razprave ni bilo, župan je po ugotovljeni prisotnosti, prisotnost je prijavilo 27 svetnic/svetnikov, 
predlagal v sprejem 

 

18. SKLEP: 
Mestni svet Mestne občine Maribor imenuje dr. Katjo RAŠIČ za nadomestno članico 
Nadzornega odbora Mestne občine Maribor. 
 

Na podlagi izida glasovanja (28 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET. 

 

14. TOČKA 
SKLEP O DOLOČITVI REDNE DELOVNE USPEŠNOSTI DIREKTORICE JAVNEGA 

ZAVODA LUTKOVNO GLEDALIŠČE MARIBOR ZA LETO 2020 GMS – 548 
 

Povezavo na gradivo GMS – 548 so svetnice/svetniki prejeli v skladu s poslovnikom mestnega sveta 
in je objavljeno na spletu. Uvodna obrazložitev ni bila potrebna.  
 
Stališče odbora za kulturo je podala Zdenka KRIŽANIČ, predsednica odbora.  
 
Razprave ni bilo. Po ugotovljeni prisotnosti, prisotnost je prijavilo 26 svetnic/svetnikov, je župan 
predlagal v sprejem 
 
19. SKLEP:  

https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43281
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43283
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43125
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Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Sklep o določitvi dela plače za redno delovno 

uspešnost direktorice javnega zavoda Lutkovno gledališče  Maribor za leto 2020.  

Na podlagi izida glasovanja (29 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET. 

 

15. TOČKA 
SKLEP O DOLOČITVI REDNE DELOVNE USPEŠNOSTI DIREKTORICE JAVNEGA ZAVODA 

UMETNOSTNA GALERIJA MARIBOR ZA LETO 2020  GMS – 556  
 (širitev dnevnega reda) 

 
Povezavo na gradivo so svetnice/svetniki mestnega sveta prejeli naknadno, kot predlog za razširitev 
dnevnega reda. Gradivo je objavljeno na spletu. Uvodna obrazložitev ni bila potrebna.  
 
Stališče odbora za kulturo je podala Zdenka KRIŽANIČ, predsednica odbora 
 
Razprave ni bilo, župan je po ugotovljeni prisotnosti, prisotnost je prijavilo 27 svetnic/svetnikov, 
predlagal v sprejem 
 
20. SKLEP:  
Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Sklep o določitvi dela plače za redno delovno 

uspešnost direktorice javnega zavoda Umetnostna galerija Maribor za leto 2020. 

Na podlagi izida glasovanja (29 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET. 

 

16. TOČKA 
LETNI PROGRAM IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH V MESTNI OBČINI MARIBOR ZA LETO 2022  

(LPIO MOM 2022)  
GMS – 546 

 
Povezavo na gradivo GMS – 546 so svetnice/svetniki prejeli v skladu s poslovnikom mestnega sveta 
in je objavljeno na spletu. Uvodna obrazložitev ni bila potrebna.  
 
Stališče odbora za mladino, šolstvo in šport je podal Matic MATJAŠIČ, predsednik odbora.  
 
Razprave ni bilo. Po ugotovljeni prisotnosti, prisotnost je prijavilo 32 svetnic/svetnikov, je župan 
predlagal v sprejem 
 
 
21. SKLEP:  
Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Letni program izobraževanja odraslih v Mestni 

občini Maribor za leto 2022 (LPIO MOM 2022).  

 

Na podlagi izida glasovanja (34 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET. 

 

17. TOČKA 
ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O NAČINU IZVAJANJA 

GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE LINIJSKI PREVOZ V MESTNEM PROMETU – SKRAJŠANI 
POSTOPEK GMS – 553; DODATEK H GRADIVU – ČLENI KI SE SPREMINJAJO H GMS - 553 

 
 
 

https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43224
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43123
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43139
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43225
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Povezavo na gradivo GMS – 553 so svetnice/svetniki prejeli v skladu s poslovnikom mestnega sveta 
in je objavljeno na spletu. Naknadno je bilo svetnikom po elektronski pošti posredovan H GMS - 553 
Dodatek h gradivu – členi ki se spreminjajo. 
 
Uvodna obrazložitev ni bila potrebna.  
 
Stališče odbora za komunalne in gospodarske javne službe je podal mag. Stojan AUER, predsednik 
odbora. Stališče statutarno-pravne komisije je podal Željko VOGRIN, predsednik komisije.  
 
Stališče kluba svetnikov je podal mag. Stojan AUER. 
 
Po ugotovljeni prisotnosti, prisotnost je prijavilo 24 svetnic/svetnikov, je župan predlagal v sprejem 
 
 
22. SKLEP: 
Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
načinu izvajanja gospodarske javne službe linijski prevoz v mestnem prometu. 
 

Na podlagi izida glasovanja (26 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET. 

 

18. TOČKA 
ODLOK O DOPOLNITVI ODLOKA O USTANOVITVI SVETA ZA PREVENTIVO IN 

VZGOJO V  CESTNEM PROMETU V MESNI OBČINI MARIBOR – SKRAJŠAN 
POSTOPEK GMS – 554 

 
Povezavo na gradivo GMS – 554 so svetnice/svetniki prejeli v skladu s poslovnikom mestnega sveta 
in je objavljeno na spletu. Uvodna obrazložitev ni bila potrebna.  
 
Stališče statutarno-pravne komisije je podal Željko VOGRIN, predsednik komisije. Stališče odbora 
za finance je podala Katarina MEJAL, predsednica odbora.  
 
Razprave ni bilo. Po ugotovljeni prisotnosti, prisotnost je prijavilo 29 svetnic/svetnikov, je župan 
predlagal v sprejem 
 
 
23. SKLEP: 
Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Sveta za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Mestni občini Maribor. 
 
Na podlagi izida glasovanja (33 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET. 

 

 

19. TOČKA 
ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM  

PROSTORSKEM NAČRTU ZA DEL PPE ST 9-S (STANOVANJSKO OBMOČJE OB ŠARHOVI 

IN KAMENŠKOVI ULICI) V MESTNI OBČINI MARIBOR GMS – 547 – PRVA OBRAVNAVA 

 
Povezavo na gradivo GMS – 547 so svetnice/svetniki prejeli v skladu s poslovnikom mestnega sveta 
in je objavljeno na spletu. Uvodno obrazložitev je podala Vesna BAUMAN iz Urada za komunalo, 
promet in prostor.  
 

https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43138
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43124


   

12 
 

Stališče statutarno-pravne komisije je podal Željko VOGRIN, predsednik komisije. Stališče odbora 
za urejanje prostora, varstvo okolja in varstvo narave je podala Barbara GLAVIČ, predsednica 
odbora.  
 
V razpravi je sodeloval Miha RECEK.  
 
Po ugotovljeni prisotnosti, prisotnost je prijavilo 30 svetnic/svetnikov, je župan predlagal v sprejem 
 
 
24. SKLEP:  
Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o 
občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del PPE St 9-S (stanovanjsko območje ob 
Šarhovi in Kamenškovi ulici) v Mestni občini Maribor  v prvi obravnavi. 

Predlagatelj naj stališča delovnih teles mestnega sveta in pripombe dane v razpravi prouči in 
upošteva pri pripravi odloka za drugo obravnavo. Stališča in pripombe, ki se pri pripravi 
odloka za drugo obravnavo ne bodo upoštevale se naj obrazložijo.  
 

Na podlagi izida glasovanja (32 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET. 

 

20. TOČKA 
ŠTUDIJA UPRAVIČENOSTI PODELITVE KONCESIJE ZA IZVEDBO PROJEKTA 

ENERGETSKA  SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MESTNE OBČINE MARIBOR 
– OPERACIJA 2021 GMS – 549 

 
 

Povezavo na gradivo GMS – 549 so svetnice/svetniki prejeli v skladu s poslovnikom mestnega sveta 
in je objavljeno na spletu. Uvodno obrazložitev sta podali dr. Vlasta KRMELJ in Simona BORKO iz 
Energap-a.  
 
Stališče odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in varstvo narave je podala Barbara GLAVIČ, 
predsednica odbora.  
 
V razpravi so sodelovali: 
Miha RECEK, Vladimir ŠEGA, Primož JUHART, Matej ŽMAVC, Damir OREHOVEC, Igor JURIŠIČ, 
Melita PETELIN, mag. Bernard MEMON, mag. Stojan AUER, Tatjana FRANGEŽ in dr. Samo Peter 
MEDVED.  
 
Dodatna pojasnila in odgovore na v razpravi podana vprašanja sta podala dr. Vlasta KRMELJ in 
župan, Aleksander Saša ARSENOVIČ.  
 
Po ugotovljeni prisotnosti, prisotnost je prijavilo 34 svetnic/svetnikov, je župan predlagal v sprejem 
 
 
25. SKLEP:  
Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme študijo upravičenosti podelitve koncesije za 

izvedbo Projekta energetska sanacija javnih objektov v lasti Mestne občine Maribor-operacija 

2021. 

Na podlagi izida glasovanja (31 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET. 

 

 

 

https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43126
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21. TOČKA 
ODLOK O JAVNO-ZASEBNEM PARTNERSTVU ZA IZVEDBO PROJEKTA 

POGODBENEGA ZAGOTAVLJANJA PRIHRANKOV RABE ENERGIJE Z NAMENOM 
ENERGETSKE SANACIJE OBJEKTOV V LASTI MESTNE OBČINE MARIBOR – 

SKRAJŠANI POSTOPEK GMS – 550 
 
 
Povezavo na gradivo GMS – 550 so svetnice/svetniki prejeli v skladu s poslovnikom mestnega sveta 
in je objavljeno na spletu. Uvodna obrazložitev ni bila potrebna.  
 
Stališče statutarno-pravne komisije je podal Željko VOGRIN, predsednik komisije. Stališče odbora 
za urejanje prostora, varstvo okolja in varstvo narave je podala Barbara GLAVIČ, predsednica 
odbora.  
 
Razprave ni bilo. Po ugotovljeni prisotnosti, prisotnost je prijavilo 33 svetnic/svetnikov, je župan 
predlagal v sprejem 
 
26. SKLEP:  
Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo 
projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske 
sanacije objektov v lasti Mestne občine Maribor.  
 
Na podlagi izida glasovanja (31 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET. 

 

22. TOČKA 
ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA PODJETJA NIGRAD D.O.O. – PRVA OBRAVNAVA GMS 

– 551 

 
Povezavo na gradivo GMS – 551 so svetnice/svetniki prejeli v skladu s poslovnikom mestnega sveta 
in je objavljeno na spletu. Uvodna obrazložitev ni bila potrebna.  
 
Stališče statutarno-pravne komisije je podal Željko VOGRIN, predsednik komisije. Stališče odbora 
za gospodarstvo je podal mag. Vilijem POZEB, predsednik odbora. Stališče odbora za komunalne 
in gospodarske javne službe je podal mag. Stojan AUER, predsednik odbora.  
 
V razpravi sta sodelovala mag. Stojan AUER in Vladimir ŠEGA.  
 
Po ugotovljeni prisotnosti, prisotnost je prijavilo 32 svetnic/svetnikov, je župan predlagal v sprejem 
 
 
27. SKLEP:  
Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Nigrad, d. 
o. o., v prvi obravnavi. 

Predlagatelj naj stališča delovnih teles mestnega sveta in pripombe dane v razpravi prouči in 
upošteva pri pripravi odloka za drugo obravnavo. Stališča in pripombe, ki se pri pripravi 
odloka za drugo obravnavo ne bodo upoštevale se naj obrazložijo.  

 

Na podlagi izida glasovanja (34 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET. 

 

 

 

https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43127
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43128
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43128
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23. TOČKA 
ODLOK O PREOBLIKOVANJU POGREBNEGA PODJETJA MARIBOR D.D. V POGREBNO 

PODJETJE MARIBOR, JAVNO PODJETJE D.O.O. – PRVA OBRAVNAVA GMS – 552 

 

Povezavo na gradivo GMS – 552 so svetnice/svetniki prejeli v skladu s poslovnikom mestnega sveta 
in je objavljeno na spletu. Uvodna obrazložitev ni bila potrebna.  
 
Stališče statutarno-pravne komisije je podal Željko VOGRIN, predsednik komisije. Stališče odbora 
za gospodarstvo je podal mag. Vilijem POZEB, predsednik odbora. Stališče odbora za komunalne 
in gospodarske javne službe je podal mag. Stojan AUER, predsednik odbora. Stališče odbora za 
finance je podala Katarina MEJAL, predsednica odbora.  
 
Razprave ni bilo. Po ugotovljeni prisotnosti, prisotnost je prijavilo 25 svetnic/svetnikov, je župan 
predlagal v sprejem 
 
 
28. SKLEP:  
Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Odlok o preoblikovanju Pogrebnega podjetja 
Maribor d. d. v Pogrebno podjetje Maribor, javno podjetje, d.o.o. v prvi obravnavi. 

Predlagatelj naj stališča delovnih teles mestnega sveta in pripombe dane v razpravi prouči in 
upošteva pri pripravi odloka za drugo obravnavo. Stališča in pripombe, ki se pri pripravi 
odloka za drugo obravnavo ne bodo upoštevale se naj obrazložijo.  

 

Na podlagi izida glasovanja (36 ZA, 0 PROTI) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET. 

 

Obravnavane so bile vse točke dnevnega reda, župan se je zahvalil za sodelovanje in sejo ob 19.00 
uri zaključil.  
 
 
 
Zapisala: 
Tea GOLJAT, služba za delovanje mestnega sveta  
 
 
 
 
 
 

Vodja službe za 
 delovanje mestnega sveta 

Rosana KLANČNIK, univ. dipl. prav. 

ŽUPAN  
MESTNE OBČINE MARIBOR 
Aleksander Saša ARSENOVIČ 

 

 

https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43122

