
 

 
 
 

   

 

 

Predlog dnevnega reda 30. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Maribor, 24. februar 

2022, IZUM  

 
 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti  

2. Obravnava in sprejem dnevnega reda  

3. Potrditev zapisnika 29. redne seje (predlog zapisnika 29. redne seje) 

4. Pobude in vprašanja svetnic/svetnikov 

5. Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Slave Klavore Maribor  GMS - 625 (širitev 
dnevnega reda) 
 

6. Prelog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Vrtec Jadvige Golež Maribor GMS - 626 (širitev dnevnega 
reda) 

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

izobraževalnega zavoda Osnovna šola Malečnik GMS - 627 (širitev dnevnega reda) 
 

8. Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda 
Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza GMS - 628 (širitev dnevnega reda) 

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

izobraževalnega zavoda Osnovna šola Tabor I Maribor GMS - 629 (širitev dnevnega 
reda) 

 
10. Sprememba Statuta javnega zavoda Energetska agencija za Podravje  GMS – 618        

11. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Energetska agencija za 

Podravje – prva obravnava GMS – 619        

12. Povečanje kapitala in namenskega premoženja Javnega medobčinskega 

stanovanjskega sklada Maribor GMS – 615 

13. Sklep o potrditvi cene storitve 24-urne dežurne pogrebne službe v Mestni občini 

Maribor GMS – 621        

 

14. Sklep o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za individualno odstopanje od 

določil prostorskega akta za parcele št. 2108/19, 2108/18 k. o. 660- Studenci v 

Mariboru GMS – 617        

 

15. Sprememba Statuta Mestne občine Maribor - skrajšani postopek GMS – 614; 

Popravek gradiva h GMS – 614 

 

16. Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Nigrad, d.o.o. - druga obravnava GMS - 551 

(širitev dnevnega reda) 

 

http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43886
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43899
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43900
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43901
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43903
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43904
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43840
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43841
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43843
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43845
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43842
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43837
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43879
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43876
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17. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, Sklep o 

pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – kategoriziranje 

občinske poti GMS - 622 (širitev dnevnega reda) 

 

18. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih in nagradah Mestne občine 

Maribor – skrajšani postopek GMS – 624; GMS - 624/1  Popravek gradiva Odlok o 

spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih in  nagradah Mestne občine Maribor 

- skrajšani postopek 

 

19. Poročilo o izvedenem procesu participativnega proračuna Mestne občine Maribor 

2020 in realizaciji izglasovanih projektov načrtovanih za izvedbo v letu 2021 GMS - 

623 (širitev dnevnega reda) 

 

20. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za 

leto 2022 – skrajšan postopek  GMS – 613 

 

21. Seznanitev s končnim poročilom o opravljeni notranji reviziji pravilnosti poslovanja  

JZ Športni objekti Maribor in Urada za šport GMS – 620       

 
 
 
 

 
 

 

https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43878
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43893
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43896
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43877
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43877
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43839
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43844

