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MESTNI SVET  
MESTNE OBČINE MARIBOR 
 

STALIŠČE  
ODBORA ZA KULTURO ZA 36. REDNO SEJO MESTNEGA SVETA  

 
Odbor za kulturo je na 25. seji, 19. septembra 2022, obravnaval gradivo za 36. redno sejo 

mestnega sveta in oblikoval 
 

STALIŠČE: 
 

I. 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu za leto 2022- 3- skrajšan postopek 

(s področja kulture) (GMS – 720) 
 
Odbor za kulturo se je seznanil z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu za 
leto 2022- 3- skrajšan postopek, s področja kulture in predlaga Mestnemu svetu Mestne občine 
Maribor, da ga po skrajšanem postopku sprejme.  
 

II. 
Poročilo o izvrševanju proračuna MOM v obdobju I-VI 2022 (s področja kulture) (GMS – 709) 

 
Odbor za kulturo se je seznanil s Poročilom o izvrševanju proračuna MOM v obdobju I-VI 2022, s 
področja kulture in predlaga Mestnemu svetu Mestne občine Maribor, da ga potrdi. 
 

III. 
Sklep o določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorice javnega zavoda 

Umetnostna galerija Maribor za leto 2021 (GMS – 721) 
 

Odbor za kulturo potrjuje Sklep o določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorice javnega 
zavoda Umetnostna galerija Maribor za leto 2021. 
 

IV. 
Sklep o določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorja javnega zavoda Center 

judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor za leto 2021 (GMS – 722) 
 

Odbor za kulturo potrjuje Sklep o določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorja javnega 
zavoda Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor za leto 2021. 
 

V. 
Sklep o določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorice javnega zavoda 

Pokrajinski muzej Maribor za leto 2021 (GMS – 723) 
 

Odbor za kulturo potrjuje Sklep o določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorice javnega 
zavoda Pokrajinski muzej Maribor za leto 2021. 
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VI. 
Sklep o določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorice javnega zavoda Muzej 

narodne osvoboditve Maribor za leto 2021 (GMS – 724) 
 

Odbor za kulturo potrjuje Sklep o določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorice javnega 
zavoda Muzej narodne osvoboditve Maribor za leto 2021. 
 

VII. 
Sklep o določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorice javnega zavoda 

Lutkovno gledališče Maribor za leto 2021 (GMS – 725) 
 

Odbor za kulturo potrjuje Sklep o določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorice javnega 
zavoda Lutkovno gledališče Maribor za leto 2021. 
 

VIII. 
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) 

 
Odbor za kulturo potrjuje Sklep o določitvi dela plače za redno delovno uspešnosti direktorja in 
pomočnikov direktorja javnega zavoda Kulturno prireditveni center Narodni dom Maribor za leto 
2021. 
 

IX. 
Sklep o določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorice javnega zavoda 

Mladinski kulturni center Maribor za leto 2021 (GMS – 728) 
 

Odbor za kulturo potrjuje Sklep o določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorice javnega 
zavoda Mladinski kulturni center Maribor za leto 2021. 
 
 
 
 
 
 

                                                                       PREDSEDNICA 
                                                                        Zdenka KRIŽANIČ, l.r. 

 
 
 
 


