
 

 
 

   
PREDLOG DNEVNEGA REDA 33. REDNE SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE 

MARIBOR, 
26. MAJ 2022, MESTNA OBČINA MARIBOR, DVORANA GENERALA RUDOLFA MAISTRA 

 

 
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti  

2. Obravnava in sprejem dnevnega reda  

3. Potrditev zapisnika 32. redne seje (predlog zapisnika 32. redne seje) 

4. Pobude in vprašanja svetnic/svetnikov 

5. Predlog za imenovanje dveh nadomestnih predstavnikov ustanoviteljice v svet 
javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna šola Franca Rozmana Staneta 
Maribor GMS – 676 (širitev dnevnega reda) 

 

6. Predlog za imenovanje predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda 

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor GMS – 677  (širitev 

dnevnega reda) 

 

7. Predlog za imenovanje direktorja javnega zavoda Kulturno prireditveni center 

Narodni dom Maribor GMS – 678 (širitev dnevnega reda) 

 

8. Predlog za imenovanje direktorice javnega zavoda Pokrajinski muzej Maribor GMS – 

679 (širitev dnevnega reda) 

 

9. Predlog za podajo soglasja k imenovanju direktorice javnega zavoda Svetovalni 
center za otroke, mladostnike in starše Maribor GMS – 680 (širitev dnevnega reda) 

 
10. Seznanitev z modelom in pričetkom procesa participativnega proračuna Mestne 

občine Maribor za obdobje 2023-2024 GMS – 674 (širitev dnevnega reda) 
 

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

12. Strategija Pametno mesto Maribor 2030 GMS – 665 

13. Sklep o določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorice Centra za pomoč 
na domu Maribor za leto 2021 GMS – 668 
 

14. Spremembe odlokov o ustanovitvi javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor - 
skrajšani postopek GMS – 666  
 

15. Spremembe odlokov o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov – 
Osnovnih šol na območju Mestne občine Maribor in Centra Gustava Šiliha Maribor - 
skrajšani postopek GMS – 667 
 

16. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za 
leto 2022-2 – skrajšani postopek GMS – 663 

 
17. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Novo 

Pobrežje – prva obarvava GMS – 669   
 

18. Sklep o lokacijski preveritvi za del območja, ki se ureja z Odlokom o prostorskih 
ureditvenih pogojih za Razvanje GMS – 673 

 

https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/04/1054635-Zapisnik.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/05/GMS-676-Predlog-za-imenovanje-dveh-nadomestnih-predstavnikov-ustanoviteljice-v-svet-javnega-vzgojno-izobrazevalnega-zavoda-Osnovna-sola-Fran.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/05/GMS-677-Predlog-za-imenovanje-predstavnika-ustanoviteljice-MOM-v-svet-javnega-zavoda-Svetovalni-center-za-otroke-mladostnike-in-starse-Ma-1.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/05/GMS-678-Predlog-ND-MB.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/05/GMS-679-Predlog-za-imenovanje-direktorice-javnega-zavoda-Pokrajinski-muzej-Maribor.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/05/GMS-679-Predlog-za-imenovanje-direktorice-javnega-zavoda-Pokrajinski-muzej-Maribor.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/05/GMS-680-Predlog-za-podajo-soglasja-k-imenovanju-direktorice-javnega-zavoda-Svetovalni-center-za-otroke-mladostnike-in-starse-Maribor-.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/05/GMS-674.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/05/GMS-664.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/05/GMS-665.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/05/GMS-668.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/05/GMS-666.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/05/GMS-667.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/05/GMS-663.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/05/GMS-669.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/05/GMS-673.pdf
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19. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave 
Maribor – skrajšani postopek GMS – 670 
 

20. Odlok o spremembah Odloka o varstvu pred naravnimi nesrečami in drugimi 
nesrečami v Mestni občini Maribor – skrajšani postopek  GMS – 671      

 
21. 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 – 672     

 

22. Etični kodeks funkcionark in funkcionarjev Mestne občine Maribor GMS – 675 – 
predlagatelj gradiva svetnik Igor JURIŠIČ (širitev dnevnega reda) 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/05/GMS-670.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/05/GMS-671.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/05/GMS-672.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/05/GMS-675-ETICNI-KODEKS-GRADIVO-IGOR-JURISIC.pdf

