
 

 
 
 

   

 

MESTNA OBČINA MARIBOR 
MESTNI SVET 

Ulica heroja Staneta 1, SI-2000 Maribor 

T: +386.2.2201 000, E: mestna.obcina@maribor.si 
S: http://www.maribor.si 

Davčna številka: SI12709590, Matična številka: 5883369 

 
Številka: 0130-134/2022-7 
Datum: 23.09.2022 

*0130-134/2022-7* 
 

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 

NADALJEVANE 36. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR, 
ki bo v 29. septembra 2022, ob 16. uri, 

v prostorih Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 
Dvorana generala Rudolfa Maistra. 

 
z naslednjim dnevnim redom:  
 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti  

34. 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 - 684 
 

35. 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 – 713 
 

36. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podrobnem prostorskem načrtu za del 
območja S 25 v Mariboru – prva obravnava GMS – 714 

 
37. 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 – 732 
 
 

Aleksander Saša Arsenovič, l.r. 

Župan 
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 

 
 

https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/09/GMS-684.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-732.pdf


 

 
 
 

   

 

MESTNA OBČINA MARIBOR 
MESTNI SVET 

Ulica heroja Staneta 1, SI-2000 Maribor 

T: +386.2.2201 000, E: mestna.obcina@maribor.si 
S: http://www.maribor.si 

Davčna številka: SI12709590, Matična številka: 5883369 

 
Številka: 0130-134/2022-4 
Datum: 15.09.2022 

*0130-134/2022-4* 
 
 
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 

36. SEJO MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR, 
ki bo v ČETRTEK, 22. SEPTEMBRA 2022 PO KONČANEM NADALJEVANJU 35. REDNE 

SEJE,  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 32. dopisne seje (predlog zapisnika 32. dopisne seje) 

4. Pobude in vprašanja svetnic/svetnikov 

5. Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda 

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor GMS – 734  

   

6. Predlog za imenovanje predstavnice lokalne skupnosti (MOM) v svet javnega zavoda 

Dom Danice Vogrinec Maribor GMS – 735   

 

7. Predlog za imenovanje novih – nadomestnih članic volilne komisije Mestne občine 
Maribor GMS – 736  
 

8. Predlog za imenovanje direktorice javnega zavoda Muzej narodne osvoboditve 
Maribor GMS – 737    

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

izobraževalnega zavoda Vrtec Otona Župančiča Maribor GMS – 738    
 

10. Predlog Komisije za priznanja in nagrade (širitev dnevnega reda)  

11. Strategija pametno mesto Maribor 2030 – druga obravnava GMS - 665 

12. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Novo 
Pobrežje – druga obravnava GMS - 669 
 

13. 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 - 727 
 

14. Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor v obdobju I-VI 2022  GMS - 
709 

https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/09/1106948-Zapisnik-32.-dopisne-seje-MS-MOM.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/09/GMS-734-PRELOG-SZ-ZD-ADOLFA-DROLCA.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/09/PREDLOG-SZ-D.-DANICE-VOGRINEC-GMS-735.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/09/PREDLOG-IMENOVANJE-NADOMESTNIH-CLANIC-VOLILNE-KOMISIJE-GMS-736.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/09/PREDLOG-IMENOVANJE-DIREKTORIDCE-MUZEJA-NO-GMS-.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/09/PREDLOG-MNENEJ-ZA-RAVNATELJICO-O.-ZUPANCIC-GMS-738.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-727.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
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15. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu za leto 2022-3- skrajšan 

postopek  GMS – 720 
 

16. Poročilo varuhinje bolnikovih pravic za leto 2021 GMS – 710 
 

17. Sklep o imenovanju nadomestnih članov sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu Mestne občine Maribor GMS – 712 
 

18. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v  letu 2022 v 
Mestni občini Maribor GMS – 711 
 

19. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Leona Štuklja Maribor - prva obravnava GMS 
– 719 
 

20. Sklep o določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorice javnega zavoda 
Umetnostna galerija Maribor za leto 2021  GMS – 721 
 

21. Sklep o določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorja javnega zavoda 
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor za leto 2021 GMS – 722 
 

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

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

24. Sklep o določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorice javnega zavoda 
Lutkovno gledališče Maribor za leto 2021 GMS – 725 
 

25. 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 – 726 
 

26. Sklep o določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorice javnega zavoda 
Mladinski kulturni center Maribor za leto 2021 GMS - 728 
 

27. 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 – 715 
 

28. Odlok o spremembi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini 
Maribor – skrajšani postopek GMS – 718 
 

29. Odlok o načinu opravljanja dela lokalne gospodarske javne službe urejanja in 
čiščenja zelenih javnih površin v Mestni občini Maribor  - prva obravnava GMS – 729 
 

https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/09/GMS-720.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/09/GMS-710.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/09/GMS-712.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/09/GMS-711.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/09/GMS-719.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/09/GMS-719.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
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-729.pdf
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30. 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 – 730 
 

31. 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 – 731 
 

32. Odlok o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v Mestni občini Maribor – 
skrajšani postopek GMS – 733 
 

33. 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 - 684 
 

34. 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 – 713 
 

35. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podrobnem prostorskem načrtu za del 
območja S 25 v Mariboru – prva obravnava GMS – 714 
 

36. 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 – 732 

 

 

 

Aleksander Saša Arsenovič, l.r.  

Župan 

 

 

 

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 

 

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-733.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/09/GMS-684.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-732.pdf

