
 

 

 

 
 
Predlog dnevnega reda 2. redne seje mestnega sveta Mestne občine Maribor, 26. januar 
2023, ob 16. uri,  Mestna občina Maribor, Dvorana generala Rudolfa Maistra 

 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti  

2. Obravnava in sprejem dnevnega reda  

3. Potrditev zapisnika 1. konstitutivne seje (predlog zapisnika), potrditev zapisnika 

1. izredne seje (predlog zapisnika 1. izredne seje) in potrditev zapisnika 1. 

dopisne seje (predlog zapisnika 1. dopisne seje)  

4. Pobude in vprašanja svetnic/svetnikov 

5. Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice javnega 

vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prežihovega Voranca Maribor 

GMS – 015 (predlog za širitev dnevnega reda) 

6. Predlog za podajo mnenja o kandidatu za imenovanje ravnatelja organizacijske 

enote Višja prometna šola Maribor in za direktorja javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Prometna šola Maribor GMS – 016 (predlog za širitev 

dnevnega reda) 

7. Plačilo dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za 

leto 2022 direktorici JMSS GMS - 013 (predlog za širitev dnevnega reda) 

8. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja st-4 – 

druga obravnava GMS – 681 

9. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja Ta 1-C – 

območje ob Dvorakovi ulici v MO Maribor – prva obravnava GMS – 004 

10. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje oskrbovanih 

stanovanj na Pobrežju v Mestni občini Maribor – prva obravnava GMS – 005 

11. Sklep o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za individualno odstopanje od 

določil prostorskega akta za parcelo št. 163/1 k. o. 657-MB grad v Mariboru 

GMS – 010 

12. Pravilnik o strokovnih komisijah na področju kulture v Mestni občini Maribor 

GMS – 008 

13. Odlok o dopolnitvi Odloka o občinskih cestah – skrajšani postopek GMS - 011 

(predlog za širitev dnevnega reda) 

14. Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2023- prva obravnava GMS – 

007 

 

 

 

https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/12/1158196-Zapisnik.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/12/1158343-Zapisnik.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2023/01/1166534-Zapisnik.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2023/01/GMS-015.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2023/01/GMS-016.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2023/01/GMS-013.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2023/01/GMS-681.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2023/01/GMS-004.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2023/01/GMS-005.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2023/01/GMS-010.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2023/01/GMS-008.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2023/01/GMS-011.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2023/01/GMS-007-compressed.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2023/01/GMS-007-compressed.pdf

