
 

 
 
 

   

 

 

Predlog dnevnega reda 29. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Maribor, 27. januar 

2022, IZUM  

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. Predlog za imenovanje dveh nadomestnih članov Odbora za finance GMS – 605 (širitev 
dnevnega reda) 
 

6. Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno- 
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Franca Rozmana Staneta Maribor GMS – 606 
(širitev dnevnega reda) 
 

7. Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno- 
izobraževalnega zavoda Osnovna šola borcev za severno mejo Maribor GMS – 607 (širitev 
dnevnega reda) 
 

8. Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno- 
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Slave Klavore Maribor GMS – 608 (širitev dnevnega 
reda) 
 

9. Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Vrtec Jadvige Golež Maribor GMS – 609 (širitev dnevnega reda) 
 

10. Predlog za imenovanje nadomestnega predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Otona Župančiča GMS – 610 (širitev dnevnega 
reda) 

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

izobraževalnega zavoda Vrtec Studenci GMS – 611 (širitev dnevnega reda) 
 

12. Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno- 
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Angela Besednjaka Maribor GMS – 612 (širitev 
dnevnega reda) 

 
13. 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   
 

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

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

GMS – 599 

 
16.  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; Popravek-dopolnitev 9. člena Odloka o načinu opravljanja 

https://www.maribor.si/podrocje.aspx?id=2064
https://www.maribor.si/podrocje.aspx?id=2064
https://www.maribor.si/podrocje.aspx?id=2064
https://www.maribor.si/podrocje.aspx?id=2064
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43745
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43746
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43748
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43749
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43750
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43751
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43752
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43753
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


   

2 
 

obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini 
Maribor - skrajšani postopek h GMS – 600  

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

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

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

 
19. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini 

Maribor - skrajšani postopek GMS – 603 

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