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MESTNI SVET MESTNE OBČINE MARIBOR 

Za obravnavo na 36. seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor, ki bo 22. septembra 2022, vam 

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

GMS - 684 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) –  

       druga obravnava 

 

GMS - 665  Strategija pametno mesto Maribor 2030 – druga obravnava  

GMS - 669  Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko  

  sosesko Novo Pobrežje – druga obravnava 

 

GMS - 709 Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor v obdobju I- 

  VI 2022   

 

GMS – 710 Poročilo varuhinje bolnikovih pravic za leto 2021 

GMS – 711 Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v  

  letu 2022 v Mestni občini Maribor 

 

GMS – 712 Sklep o imenovanju nadomestnih članov sveta za preventivo in vzgojo  

 v cestnem prometu Mestne občine Maribor 

 

GMS – 713 Sklep o potrditvi lokacijske preveritve za individualno odstopanje od  

 določil prostorskega akta na območju zemljiških parcel k.o. 640 Pekel   

 št.: 19/11,19/13 in k.o. 639 Počehova 454/71 (del) , 263/4 (del) 263/5  

 ,263/6 (del), 263/7 v Mariboru 

 

GMS – 714 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podrobnem  

 prostorskem načrtu za del območja S 25 v Mariboru – prva obravnava  

 

GMS – 715 Letni programa športa v Mestni občini Maribor za leto 2023 s  

 priloženim poročilom o izvajanju nadzora nad uresničevanjem  

 strategije športa v Mestni občini Maribor za leto 2022  

 

GMS – 718 Odlok o spremembi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v  

 Mestni občini Maribor – skrajšani postopek 

 

GMS – 719 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega  

 vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Leona Štuklja Maribor  

 - prva obravnava 

https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/09/GMS-684.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/09/GMS-665.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/09/GMS-669.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/09/GMS-709-compressed.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/09/GMS-710.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/09/GMS-711.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/09/GMS-712.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/09/GMS-713.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/09/GMS-714.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/09/GMS-715.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/09/GMS-718.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/09/GMS-719.pdf
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GMS – 720 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu za leto 2022- 

  3- skrajšan postopek   

 

GMS – 721 Sklep o določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorice  

 javnega zavoda Umetnostna galerija Maribor za leto 2021   

 

GMS – 722 Sklep o določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorja  

 javnega zavoda Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor  

 za leto 2021 

 

GMS – 723 Sklep o določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorice  

 javnega zavoda Pokrajinski muzej Maribor za leto 2021   

 

GMS – 724 Sklep o določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorice  

 javnega zavoda Muzej narodne osvoboditve Maribor za leto 2021   

 

GMS – 725 Sklep o določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorice  

 javnega zavoda Lutkovno gledališče Maribor za leto 2021 

 

GMS – 726 Sklep o določitvi dela plače za redno delovno uspešnosti direktorja in  

 pomočnikov direktorja javnega zavoda Kulturno prireditveni center  

 Narodni dom Maribor za leto 2021 

 

GMS - 727 Elaborat in cene odvajanja odpadne vode, omrežnine, cene pregleda  

 malih komunalnih čistilnih naprav do 50 PE, cene pregleda priklopa na  

 sistem javne kanalizacije v Mestni občini Maribor 

 

GMS - 728                     Sklep o določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorice  

 javnega zavoda Mladinski kulturni center Maribor za leto 2021 

   

GMS – 729 Odlok o načinu opravljanja dela lokalne gospodarske javne službe  

 urejanja in čiščenja zelenih javnih površin v Mestni občini Maribor  -  

 prva obravnava 

  

GMS – 730 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja  

 lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja utrjenih javnih  

 in zelenih javnih površin v Mestni občini Maribor - skrajšani postopek 

 

GMS – 731 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predmetu in pogojih za  

 podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe  

 urejanja in čiščenja utrjenih javnih in zelenih javnih površin v Mestni  

 občini Maribor - skrajšani postopek 

 

GMS – 732 Sklep o potrditvi lokacijske preveritve za omogočanje začasne rabe na  

 območju  zemljiških parcel k. o. ob Železnici 2915/1 in 2916 v Mestni  

 občini Maribor 

 

GMS – 733 Odlok o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v Mestni občini  

 Maribor – skrajšani postopek 

 

 Rosana KLANČNIK, univ. dipl. prav. l.r. 
Vodja službe 

https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/09/GMS-720.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/09/GMS-721.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/09/GMS-722.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/09/GMS-723.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/09/GMS-724.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/09/GMS-725.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/09/GMS-726.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/09/GMS-727.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/09/GMS-728.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/09/GMS-729.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/09/GMS-730.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/09/GMS-731.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/09/GMS-732.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/09/GMS-733.pdf

