
 

 

   
 
Predlog dnevnega reda 27. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Maribor, 18. 
november 2021: 
 

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 
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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                
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