
 

 
 
 

   

 

 

Predlog dnevnega reda 32. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Maribor, 21. april 

2022, Mestna občina Maribor, Dvorana generala Rudolfa Maistra 

 

 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti  

2. Obravnava in sprejem dnevnega reda  

3. Potrditev zapisnika 31. redne seje (predlog zapisnika 31. redne seje) 

4. Pobude in vprašanja svetnic/svetnikov 

5. Predlog za imenovanje predstavnika ustanoviteljice (MOM)  v svet javnega vzgojno - 

izobraževalnega zavoda Vrtec Tezno Maribor GMS – 656 (širitev dnevnega reda) 

6. Predlog za imenovanje predstavnice ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno - 

izobraževalnega zavoda Center za sluh in govor Maribor GMS – 657 (širitev dnevnega 

reda) 

7. Predlog za imenovanje predstavnice ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda 

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor GMS – 658 (širitev 

dnevnega reda) 

8. Predlog za imenovanje predstavnice lokalne skupnosti kot predstavnice 

ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Biotehniška 

šola Maribor GMS – 659 (širitev dnevnega reda) 

9. Predlog za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti kot predstavnika 

ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Dijaški dom 

Drava Maribor GMS - 660 (širitev dnevnega reda)  

10. Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Vrtec Pobrežje Maribor GMS – 661 (širitev dnevnega reda)  

11. Predlog za podajo soglasja k imenovanju direktorice javnega zavoda ENERGAP GMS 

- 662 (širitev dnevnega reda)  

12. Poročilo o realizaciji Akcijskega načrta za izboljšanje enakih možnosti za invalide v 

Mestni občini Maribor za leto 2021 GMS – 653     

 

13. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega 

koncepta in njihovih učinkih v Mestni občini Maribor za leto 2021 GMS – 647      

 

14. Program dela Energetske agencije za Podravje za leto 2022 GMS – 648      

 

15. Cena socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Maribor za 

leto 2022 GMS – 649      

 

16. Soglasje k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljice javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda »Konservatorij za glasbo in balet Maribor« za 

obdobje od 1.1.2021 do 31.12.2021 GMS – 650 

https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/03/1045665-Zapisnik-31.-seje-MS-MOM31.3.2022.docx
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/04/GMS-656-Predlog-v-sv.-Tezno.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/04/GMS-657-Predlog-sv.-Center-za-sluh-in-govor-MB.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/04/GMS-658-Predlog-sv.-Svetovalni-center-za-otroke-mladostnike-in-starse-MB.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/04/GMS-659-Predlog-v-sv.-Biotehniska-sola-MB.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/04/GMS-660-Predlog-sv.-Dijaski-Dom-Drava-MB.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/04/GMS-661-Mnenje-za-ravnateljico-vrtca-Pobrezje.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/04/GMS-662-Soglasje-za-imenov.-direktor.-ENERGAP.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/04/GMS-662-Soglasje-za-imenov.-direktor.-ENERGAP.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/04/GMS-653-bind.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/04/GMS-647.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/04/GMS-648.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/04/GMS-649.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/04/GMS-650.pdf
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17. Predhodno pisno soglasje k osnutku besedila pravnega posla  – pridobitev 

nepremičnine, parcela št. 2471/3 k.o. 680 Tezno – Zdravstvena postaja Tezno GMS – 

654   

 

18. Soglasje lokalne skupnosti o opravljanju igralniške dejavnosti na njenem območju 
GMS - 655 (širitev dnevnega reda)  
    

19. Zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2021 (naslovnica in 

podpisni list) GMS – 646 

  GMS – 646 zvezek 1 

 GMS – 646 zvezek 2 

 GMS – 646 zvezek 3 

 GMS – 646 zvezek 4 

 

20. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem 

načrtu za del PPE- Po 11 S (južno do Puhove ceste) v Mestni občini Maribor – prva 

obravnava GMS – 651     

  

21. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PPE Po 11-S – 

prva obravnava GMS – 652     

 

22. Strategija trajnostnega razvoja in trženja turistične destinacije Maribor za obdobje 

2022-2027 – druga obravnava GMS – 639 

 

 

23. Odlok o spremembi Odloka o občinskih cestah – druga obravnava GMS – 636      

 

24. Odlok o spremembi odloka o oglaševanju – druga obravnava GMS – 637      

 

 
 
 
 
 

 
 

https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/04/GMS-654.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/04/GMS-654.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/04/GMS-655.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/04/GMS-646.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/04/Zvezek-1.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/04/Zvezek-2.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/04/Zvezek-3.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/04/Zvezek-4.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/04/GMS-651.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/04/gms-652.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/04/GMS-639.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/04/GMS-636.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/04/GMS-637.pdf

