
 

 
 
 

   

 

MESTNA OBČINA MARIBOR 
MESTNI SVET 

Odbor za kulturo  

 
Številka: 0130-146/2022-4 
Datum: 13.09.2022 

*0130-146/2022-4* 
 

V A B I L O  
 

Sklicujem 25. sejo odbora za kulturo, ki bo 
 

v ponedeljek, 19. septembra 2022, ob 16. uri 
v Dvorani generala Rudolfa Maistra/II. nadstropje, Mestna občina Maribor,  

Ulica heroja Staneta 1. 
 
 
DNEVNI RED:  
 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti  
2. Obravnava in potrditev dnevnega reda  
3. Obravnava in potrditev zapisnika 24. seje 
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu za leto 2022- 3- skrajšan 

postopek (GMS – 720) (s področja kulture) 
5. Poročilo o izvrševanju proračuna MOM v obdobju I-VI 2022 (s področja kulture) (GMS – 

709) 
6. Sklep o določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorice javnega zavoda 

Umetnostna galerija Maribor za leto 2021 (GMS – 721)  
7. Sklep o določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorja javnega zavoda 

Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor za leto 2021 (GMS – 722) 
8. Sklep o določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorice javnega zavoda 

Pokrajinski muzej Maribor za leto 2021 (GMS – 723) 
9. Sklep o določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorice javnega zavoda 

Muzej narodne osvoboditve Maribor za leto 2021 (GMS – 724)  
10. Sklep o določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorice javnega zavoda 

Lutkovno gledališče Maribor za leto 2021 (GMS – 725)  
11. Sklep o določitvi dela plače za redno delovno uspešnosti direktorja in pomočnikov 

direktorja javnega zavoda Kulturno prireditveni center Narodni dom Maribor za četo 2021 
(GMS – 726) 

12. Sklep o določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorice javnega zavoda 
Mladinski kulturni center Maribor za leto 2021 (GMS – 728) 

13. Razno 
 
Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno odsotnost pa sporočite Tadeji ČRETNIK po 
telefonu, štev.: 2201-249, ali po elektronski pošti na naslov: tadeja.cretnik@maribor.si. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                        PREDSEDNICA 
                 Zdenka KRIŽANIČ, l. r.   
 

https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/09/GMS-720.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/09/GMS-709-compressed.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/09/GMS-709-compressed.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-728.pdf
mailto:tadeja.cretnik@maribor.si
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VABLJENI:  
- člani odbora 
- k točki 4-5:  

mag. Klemen BRVAR, vodja Urada za 
kulturo in mladino 
mag. Mateja CEKIĆ, vodja Urada za 
finance in proračun 

- k točki 6 - 12:  
mag. Klemen BRVAR, vodja Urada za 
kulturo in mladino 
 
 

 

 
 

V VEDNOST: 
- Aleksander Saša ARSENOVIČ, župan MOM 
- Alenka ISKRA, podžupanja  
- Srečko ĐUROV, v.d. direktorja MU 
- Jelka VREČKO, vodja Kabineta župana 
- Rosana KLANČNIK, vodja Službe za 

delovanje mestnega sveta 
 

 


