
 

 
 
 

   

 

MESTNA OBČINA MARIBOR 
Kabinet župana 

Služba za delovanje mestnega sveta 

Ulica heroja Staneta 1, SI-2000 Maribor 

T: +386.2.2201 000, E: mestna.obcina@maribor.si 
S: http://www.maribor.si 

Davčna številka: SI12709590, Matična številka: 5883369 

 
Številka: 0130-77/2022-2 
Datum: 12. 05. 2022 

*0130-77/2022-2* 
 
MESTNI SVET MESTNE OBČINE MARIBOR 

 
Za obravnavo na 33. seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor, ki bo 26. maja 2022, vam v skladu 

z 28. členom poslovnika mestnega sveta posredujemo seznam naslednjih gradiv: 
 

GMS – 663  Odlok o spremembah Odloka o proračunu za leto 2022-2 – skrajšani postopek 

 

GMS – 664  Poročilo o delu Sveta za starejše Mestne občine Maribor za leto 2021  
 

GMS – 665  Strategija Pametno mesto Maribor 2030  

 

GMS – 666   Spremembe odlokov o ustanovitvi javnih vrtcev na območju Mestne občine 

Maribor - skrajšani postopek  

 

GMS – 667  Spremembe odlokov o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov – 

Osnovnih šol na območju Mestne občine Maribor in Centra Gustava Šiliha 

Maribor - skrajšani postopek  

 

GMS – 668  Sklep o določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorice Centra za 

pomoč na domu Maribor za leto 2021 

 

GMS – 669  Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko 

Novo Pobrežje – prva obarvava  

 

GMS – 670  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Skupne občinske  

 uprave Maribor – skrajšani postopek  

 

GMS – 671     Odlok o spremembah Odloka o varstvu pred naravnimi nesrečami in drugimi  

 nesrečami v Mestni občini Maribor – skrajšani postopek     

 

GMS – 672     Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske  

  javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2022 za občine MO  

  Maribor, Starše, Pesnica, Kungota, Ruše, Selnica ob Dravi, Lovrenc na  

  Pohorju in Miklavž na Dravskem polju 

 

GMS – 673  Sklep o lokacijski preveritvi za del območja, ki se ureja z Odlokom o 

prostorskih ureditvenih pogojih za Razvanje  

 

GMS – 674     Seznanitev z modelom in pričetkom procesa participativnega proračuna Mestne  

 občine Maribor za obdobje 2023-2024 

 

 Rosana KLANČNIK, univ. dipl. prav. 
Vodja službe 
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