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Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 10/2011, 8/2014,12/2019 in 4/2022) 

 
 

S K L I C U J E M 
34. SEJO MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR, 

ki bo v četrtek, 16. junija 2022, ob 16. uri, 
v prostorih Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 

Dvorana generala Rudolfa Maistra. 
 
z naslednjim predlaganim dnevnim redom:  

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti  

2. Obravnava in sprejem dnevnega reda  

3. Potrditev zapisnika 33. redne seje (predlog zapisnika 33. redne seje) 

4. Pobude in vprašanja svetnic/svetnikov 

5. Predlogi KMVVI (širitev dnevnega reda)  

6. Informacija o varnostnih pojavih na območju Mestne občine Maribor v letu 2021 GMS 

– 682            

7. »Starosti prijazen Maribor«, Akcijski načrt za izboljšanje položaja starejših v Mestni 

občini Maribor 2022-2027 GMS – 687 

8. Pravilnik o spremembi Pravilnika o predpisovanju in izdajanju mlečnih preparatov za 

dojenčke in male otroke v Mestni občini Maribor GMS - 696 

9. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob 

rojstvu otroka v Mestni občini Maribor GMS - 697 

10. Zagotavljanje prijaznejšega delovnega časa za uporabnike (dopoldan) v dejavnosti 
Centra za duševno zdravje otrok in mladine, pedopsihiatrije, Razvojnih ambulant s 
Centrom za zgodnjo obravnavo otrok in v dejavnosti fizioterapije – ambulanta za 
otroke in mladostnike, v skupnostni psihiatrični obravnavi v okviru Centra za duševno 
zdravje odraslih ter v Centru za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog 
Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor GMS - 689 
 

11. Sklep o določitvi redne delovne uspešnosti in ocene direktorice Javnega 
medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor za leto 2021 GMS – 685 

 
12. Imenovanje revizorja letnega poročila Javnega medobčinskega stanovanjskega  

sklada Maribor za obdobje treh let GMS – 686            
 

13. Odlok o spremembi Odloka o oglaševanju – skrajšani postopek GMS – 683 

https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/06/GMS-682.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/06/GMS-682.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/06/GMS-687.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/06/GMS-696.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/06/GMS-697.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/06/GMS-689.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/06/GMS-685.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/06/GMS-686.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/06/GMS-683-1.pdf
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14. Odlok o spremembah Odloka o zelenih površinah na območju Mestne občine Maribor 

– skrajšani postopek GMS – 691; Popravek gradiva Odlok o spremembah Odloka o 

zelenih površinah na območju Mestne občine Maribor - skrajšani postopek GMS - 691/I  

 

 

15. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o rabi javnih površin - skrajšani postopek 
GMS – 699 (širitev dnevnega reda) 
 

16. Dopolnitev odloka o spremembah odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 

2022, sprejetem na 28. redni seji dne 16.12.2021 GMS – 688  

 

17. Zagotavljanje finančnih sredstev proračunske rezerve za izvedbo sanacije 

zemeljskega plazu (usada) »Perkova graba«, na cesti LC-242010, odsek 242012 Gaj-

Šober dvor GMS – 698 (širitev dnevnega reda)  

 

18. Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Mestni občini 

Maribor – druga obravnava GMS – 342 

 

19. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Urbani center Tezno – druga 

obravnava GMS – 631 

 

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 – druga 

obravnava GMS – 651                

 

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

druga obravnava GMS – 652 

 

22. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja Pobrežje 10- S 

(območje vzhodno od Nove ulice) – druga obravnava GMS – 597                            

 

23. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja St-4 – prva 

obravnava GMS – 681 

 

24. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja TA-3C ob glavni 

železniški progi št. 30 Zidani Most – Šentilj – državna meja (mobilnostno vozlišče na 

območju železniškega trikotnika) – prva obravnava GMS – 684 

 

25. Sklep o lokacijski preveritvi za del območja, ki se ureja z odlokom o prostorskih  

ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor GMS – 695 

 
26. Elaborat o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Maribor za leto 

2022 GMS – 693 

 

27. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega holdinga Maribor d.o.o. – 
skrajšani postopek GMS – 690 

 

28. Predstavitev revidiranega lanskega in tekočega letošnjega poslovanja skupine JHMB 
in povezanih družb, ter strateških ciljev in ključnih projektov podjetij iz skupine JHMB 
GMS – 692 

 
Aleksander Saša Arsenovič, l.r. 

Župan 

https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/06/GMS-691.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/06/GMS-691-I-Popravek-odloka-o-zelenih-povrsinah-9.6.2022-skrajsani-postopek-1.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/06/GMS-691-I-Popravek-odloka-o-zelenih-povrsinah-9.6.2022-skrajsani-postopek-1.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/06/GMS-699-Odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-Odloka-o-rabi-javnih-povrsin-skrajsani-postopek.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/06/GMS-688.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/06/GMS-698.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/06/GMS-342.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/06/GMS-631.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/06/GMS-651.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/06/GMS-652.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/06/GMS-597.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/06/GMS-681.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/06/GMS-684.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/06/GMS-695.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/06/GMS-693.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/06/GMS-690.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/06/GMS-692-POROCILO.pdf
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Vabljeni:  

 mestni svet 

 kabinet župana 

 poročevalci 

 vodje uradov in služb Mestne uprave MOM 

 v.d. direktor Mestne uprave MOM  

 vodja Skupne občinske uprave Maribor 

 

 

Obveščeni:  

 tajništva MČ in KS 

 direktorji javnih podjetij, mestni mladinski svet 

 Skupnost občin Slovenije, sredstva javnega obveščanja 

 

 


