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@MESTNA OBCINA MARIBOR
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ODBOR ZA MEDNARODNO IN
MEDMESTNO SODELOVANJE

Ulica heroja Staneta 1, Sl-2000 Maribor
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STALI ieA
ODBORA ZA MEDNARODNO IN MEDMESTNO SODELOVANJE K PREDLAGANEMU GRADIVU
ZA 2. SEJO MESTNEGA SVETA, sprejeta na 1. seji odbora, 26.01.2023

ODLOK o PRORAeUNU MESTNE OBeINE MARIBOR ZA LETO 2023- PRVA OBRAVNAVA
GMS - 007

1.

Odbor se je seznanil z Odlokom o prora6unu Mestne obeine Maribor za leto 2023 s podro6ja
mednarodnega in medmestnega sodelovanja in zahteva poviganje sredstev za to podroeje.

Bogtjan KLUN, I. r.
predsednik odbora
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MESTNI SVET
Odbor za kmetijstvo in celostni

razvoj pode#elja

gtevilka: 0130-6/2023-2
Datum: 25.01.2023
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MESTNI SVET
MESTNE OBeINE MARIBOR

STALiSeE
ODBORA ZA KMETIJSTVO IN CELOSTNI RAZVOJ PODE2ELJA

K GRADIVU ZA 2. REDNO SEJO MESTNEGA SVETA

Odbor za kmetijstvo in celostni razvoj pode2elja je na 1. seji, 25. januarja 2023, obravnaval gradivo
za 2. redno sejo mestnega sveta in oblikoval

STALlgeE:

Odlok o proraeunu Mestne obeine Maribor za leto 2023 - prva obravnava
(s podro6ja kmetijstva) (GMS - 007)

1.

Odbor za kmetijstvo in celostni razvoj pode2elja se je seznanil z Odlokom o proraeunu Mestne
obeine Maribor za leto 2023 - prva obravnava, s podroeja kmetijstva.
Odbor ugotavlja, da na prora6unski postavki »lnvesticije v kmetijska gospodarstva« ni planiranih
finanenih sredstev
Odbor prosi za podrobnejge pisno pojasnilo zakaj izvedba razpisa na PP »lnvesticije v kmetijska
gospodarstva« v }etu 2023 ni mogoea. Odbor zahteva, da pripravljavec gradiva do drugega branja
ponovno preuei mo2nosti za izvedbo razpisa za investicije v kmetijstvo. Odbor poziva 2upana, da
naslovi na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prognjo za preueitev mo2nosti
podalj£anja roka za izvedbo razpisa za investicije v kmetijstvo in odbor seznani s tem dopisom.

PREDSEDNICA
Danijela gERBINEK, I.r.
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splo5ne zadeve

6tevilka: 0130-32/2023-3
Datum: 25.01.2023
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STALI iCA

ODBORA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN SPLOgNE ZADEVE K PREDLAGANEMU GRADIVU
ZA 2. SEJO MESTNEGA SVETA, sprejeta na 1. seji odbora, ki je bila 25. januarja 2023

Odlok o proraeunu Mestne obeine Maribor za leto 2023 - prva obravnava GMS - 007
1.

Odbor se je seznanil s predlogom Odloka o proraeunu Mestne obeine Madbor za leto 2023 in
predlaga Mestnemu svetu, da ga sprejme v prvi obravnavi.

Jelka KOLMANIC-; I. r
Predsednica odbora
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STALI iCA
STATUTARNO-PRAVNE KOMISIJE K PREDLAGANEMU GRADIVU ZA 2. SEJO MESTNEGA
SVETA, sprejeta na 1. seji komisije, 25.01.2023

PLAeILO DELA PLAeE ZA DELOVNO USPEgNOST lz NASLOVA POVEeANEGA OBSEGA
DELA ZA LETO 2022 DIREKTORICI JMSS GMS - 013

I

Komisija se je seznanila z gradivom GMS - 013 in podala pripombo, da se v preambuli pravilno
navede zakonska podlaga in §tevilka MUV, ter da se na koncu doda ustrezna gtevilka dokumenta.

ODLOK o DOPOLNITVI ODLOKA o OBeINSKIH CESTAH – SKRAJgANI POSTOPEK GMS -
11

011
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Komisija se je seznanila z odlokom o dopolnitvi odloka GMS - 01 1 in podala nomotehni6no pripombo
pri navedbi gtevilke MUV v 1. in 2 .elenu. Komisija je soglasno sprejela sklep, da se v odlaku popravi
za6etek veljavnosti odloka na osmi dan po objavi v MUV.

PRAVILNIK o STROKOVNIH KOMISIJAH NA PODROeJU KULTURE v MESTNI OBeINI
MARIBOR GMS – 008

111

Komisija se je seznanila s pravilnikom GMS - 008 in nanje nima pripomb.
Komisija pa se strinja s predlogom odbora za kulturo.

ODLOK o PRORAeUNU MESTNE OBeINE MARIBOR ZA LETO 2023- PRVA OBRAVNAVA
GMS - 007

IV

Komisija se je seznanila z odlokom GMS - 007 in nanje nima pripomb.



V
ODLOK o OBeINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NA6RTU ZA DEL OBMOeJA TA 1-c

- OBMOeJE OB DVORAKOVI ULICI v MO MARIBOR – PRVA OBRAVNAVA GMS – o04

Komisija se je seznanila z odlokom GMS - 004 in podala predloge za nornotehni6ne popravke, ki jih
naj pripravljavec odloka upogteva pri pripravi gradiva za 2. branje (pravilna navedba predpisov v
preambuli) .

VI
ODLOK o OBeINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAeRTU ZA OBMOeJE

OSKRBOVANIH STANOVANJ NA POBRE2JU v MESTNI OBeINI MARIBOR – PRVA
OBRAVNAVA GMS – 005

Komisija se je seznanila z odlokom GMS - 005 in podala predloge za nomotehniene popravke, ki jih
naj pripravljavec odloka upogteva pri pripravi gradiva za 2. branje (pravilna navedba predpisov v
prearnbuli)

VII
ODLOK o OBeINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAeRTU ZA DEL OBMOeJA ST-4 -

DRUGA OBRAVNAVA GMS - 681

Komisija se je seznanila z odlokom GMS - 681 in podala predloge za nomotehniene popravke
(pravilna navedba predpisov v preambuli).

VIII
SKLEP O POTRDITVI ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE ZA INDIVIDUALNO

ODSTOPANJE OD DOLOeIL PROSTORSKEGA AKTA ZA PARCELO gT. 163/1 K. o. 657-MB
GRAD V MARIBORU GMS – 010

Komisija se je seznanila s sklepom GMS – 010 in podala predloge za nomotehniene popravke
(pravilna navedba zakona in gtevilka MUV v preambuli).

Tjaga GOJKOVIC-;, I. r.
Predsednica komisije
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Odbor za kulturo
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MESTNI SVET
MESTNE OBeINE MARIBOR

STALISeE
ODBORA ZA KULTURO ZA 2. REDNO SEJO MESTNEGA SVETA

Odbor za kulturo je na 1. seji, 25. januarja 2023, obravnaval gradivo za 2. redno sejo mestnega
sveta in oblikoval

STALlgeE:

Odlok o proraeunu Mestne obeine Maribor za leto 2023- prva obravnava (s podroeja kulture)
(s podroeja kulture) (GMS - 007)

I

Odbor za kulturo se je seznanil z Odlokom o proraeunu Mestne obeine Maribor za leto 2023, s
podroeja kuiture, v prvi obravnavi.

Pravilnik o strokovnih komisijah na podroeju kulture v Mestni obeini Maribor (GMS - 008)
11

Odbor za kulturo se je seznanil s Pravilnikom o strokovnih komisijah na podroeju kulture v Mestni
obeini Maribor in predlaga dopolnitev 1 . odstavka 5. elena, in sicer dopolnjen stavek na novo glasi:
»2upan imenuje dIane komisij na podlagi javnega razpisa ter na predlog Urada za kulturo in mladino
za gtiri leta.«
Odbor pravilnik pozdravlja in ga podpira.

PREDSEDNICA
Davorka PREGL, I.r.



MESTNA OBeINA MARIBOR
MESTNI SVET

Odbor za gospodarstvo
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MESTNI SVET
MESTNE OBeINE MARIBOR

STALiSeE
ODBORA ZA GOSPODARSTVO ZA 2. REDNO SEJO MESTNEGA SVETA

Odbor za gospodarstvo je na 1. seji, 24. januarja 2023, obravnaval gradivo za 2. redno sejo
mestnega sveta in oblikoval

STALlgeE:

I

Odlok o prora6unu Mestne obeine Maribor za leto 2023 - prva obravnava
(s podroeja gospodarstva) (GMS - 007)

Odbor za gospodarstvo je obravnaval Odlok o prora6unu Mestne obeine Maribor za leto 2023 – v
prvi obravnavi, s podroeja gospodarstva.
Ob tem je bilo ugotovljeno, da v predlaganem prora6unu ni zagotovljenih finan6nih sredstev za
nadaljnjo sofinanciranje obnove fasad v o2jem mestnem sredigeu ter da se veliko finanenih
obveznosti iz leta 2022 prenaga v proraeun za leto 2023, Odbor je bil seznanjen, da v letognjem letu
nista predvidena javna razpisa za dodelitev finan6nih sed stev nakupa opreme ter za
samozaposlitev; zato 2eli prejeti pojasnilo 2upana kako bo pristopil k vzpodbujanju gospodarstva,
oziroma podjetnigtva.
Prav tako odbor 2eli prejeti podrobnej§e informacije glede finanenih sredstev, ki so namenjena
programu »earobni december« za leto 2023.

PREDSEDNICA
Leonida POLAJNAR, I.r.



MESTNA OBeINA MARIBOR
MESTNI SVET

Odbor za finance

gtevilka: 0130-29/2023-3
Datum: 24. 01. 2023
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MESTNI SVET
MESTNE OBeINE MARIBOR

STALI seA

ODBORA ZA FINANCE K PREDLAGANEMU GRADIVU ZA 2. SEJO MESTNEGA SVETA, sprejeta
na 1 . seji odbora za finance, 24. januarja 2023

Odlok o prora6unu Mestne obeine Maribor za leto 2023 - prva obravnava GMS - 007
I

Odbor po obravnavi Odloka o proraeunu Mestne obeine Maribor za leto 2023 predlaganega sklepa
iz gradiva ni potrdil, hkrati pa predlaga, da se predlog proraeuna ponovno preuei z namenom, da se
vigina sredstev po proraeunskih postavkah lahko realnejge uskladi na prihodkovni ter odhodkovni
strani. Prav tako se naj preverijo prioritete med naertovanimi investicijami in se doloei smotrnej§a
vigina nujnega zado12evanja obeine za realizacijo zastavljenih ciljev v proraeunskem letu 2023.

Katarina MEJAL, I. r.
Predsednica odbora



MESTNA OBeINA MARIBOR
MESTNI SVET

Odbor za mladino, §olstvo in
Sport

gtevilka: 0130-7/2023-2
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MESTNI SVET
MESTNE OBeINE MARIBOR

STALISeE
ODBORA ZA MLADINO, gOLSTVO IN gPORT K GRADIVU ZA 2. REDNO SEJO MESTNEGA

SVETA

Odbor za mladino, golstvo in gport je na 1 . seji, 24. januada 2023, obravnaval gradiva za
2. redno sejo mestnega sveta in oblikoval

STALlgeE,

Odlok o proraeunu Mestne obeine Maribor za leto 2023 - prva obravnava
(s podro6ja mladine, 5olstva in gporta) (GMS - 007)

1.

Odbor za mladino, golstvo in gport se je seznanil z Odlokom o prora6unu Mestne obeine Maribor za
leto 2023 - prva obravnava, s podro6ja mladine, golstva in gporta. Odbor je bil seznanjen z negotovo
situacijo na podroeju dviga strogkov plae, predvsem v vrtcih ter strogkov energije, ogrevanja in drugih
storitev; zato poziva 2upana, da se do druge obravnave proraeuna za leto 2023 zagotovijo zadostna
sredstva za nemoteno delovanje aol in vrtcev ter izvajanja vseh programov iz podroeja. Sicer pa
odbor predlaga Mestnemu svetu Mestne obeine Maribor, da proraeun v prvi obravnavi potrdi.

PREDSEDNICA
Alenka ISKRA, I.r.



MESTNA OBeiNA MARIBOR
MESTNI SVET

Odbor za komunalne in
gospodarske javne slu2be

gtevilka: 0130-26/2023-3
Datum: 24.01.2023
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MESTNI SVET
MESTNE OBeINE MARIBOR

STALI seA

ODBORA ZA KOMUNALNE IN GOSPODARSKE JAVNE SLU2BE K PREDLAGANEMU
GRADIVU ZA 2. SEJO MESTNEGA SVETA, sprejeta na 1. seji odbora, 24. januarja 2023

Odlok o proraeunu Mestne obeine Maribor za leto 2023 - prva obravnava GMS - 007
1.

Odbor po opravljeni obravnavi gradiva predlaga mestnemu svetu Mestne obeine Maribor, da sprejme
Odlok o proraeunu Mestne obeine Maribor za leto 2023 v prvi obravnavi. Ob enem pa nalaga
strokovnim slu2bam, da predlog prora6una ponovno preueijo ter preverijo iz katerih proraeunskih
postavk se lahko sredstva prenesejo na tiste proraeunske postavke, katerih realizacija je nujna za
zakljueek za6etih ter nujnih investicij. Prav tako naj se ge preveri smotrnost pri investicijskem
vzdr2evanju in nujnost dodatnega zado12evanja ob6ine.

Odlok o dopolnitvi Odloka o obeinskih cestah - skrajSani postopek GMS - 01 1
11

Odbor predlaga mestnemu svetu Mestne obeine Maribor, da sprejme Odlok o dopolnitvi Odloka o
obeinskih cestah v prvi obravnavi.

Milan LUKIC; I. r
Predsednik odbora
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MESTNI SVET
Odbor za urejanje prostora varstvo

okolja in varstvo narave

gtevilka : 0130-27/2023-3
Datum: 24.01.2023
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MESTNI SVET
MESTNE OBeINE MARIBOR

STALI geE

ODBORA ZA UREJANJE PROSTORA, VARSTVO OKOLJ A IN VARSTVO NARAVE k
predlaganemu gradivu za 2. sejo Mestnega sveta, sprejeta na 1. seji odbora, 23. januaaa 2023

Odlok o proraeunu Mestne obeine Maribor za leto 2023 - prva obravnava GMS - 007
I

Odbor predlaga mestnemu svetu, da sprejme Odlok o proraeunu Mestne obeine Maribor za leto
2023 v prvi obravnavi.

11

OdIck o obeinskem podrobnem prostorskem naertu za del obmo6ja Ta 1 - C -
obmo6je ob Dvorakovi ulici v MO Maribor - prva obravnava GMS – 004

Odbor predlaga mestnemu svetu, da sprejme Odlok o obeinskem podrobnem prostorskem na6rtu
za del obmoeja Ta 1 - C – obmoeje ob Dvorakovi ulici v MO Maribor v prvi obravnavi.
Hkrati pa ge predlaga pripravljavcem gradiva, da v dim veeji meri upogtevajo podane pripombe
civilne javnosti, ki so bile prejete ob javni razgmitvi tega dokumenta.

111

Odlok o obeinskem podrobnem prostorskem na6rtu za obmoeje oskrbovanih stanovanj na
Pobreiju v Mestni obeini Maribor - prva obrawlava GMS – 005

Odbor predlaga mestnemu svetu, da sprejme Odlok o obdinskem podrobnem prostorskem naertu
za obmoeje oskrbovanih stanovanj na Pobre2ju v Mestni obeini Maribor v prvi obravnavi.

IV

Sklep o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za individualno odstopanje od
doloeil prostorskega akta za parcelo St. 163/1 k. o. 657 - MB grad v Mariboru GMS - 010

Odbor predlaga mestnemu svetu, da sprejme Sklep o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za
individualno odstopanje od doloeil prostorskega akta za parcelo gt. 163/1 k. o. 657 - MB grad v
Mariboru .

V
Odlok o ob6inskem podrobnem prostorskem naertu za del obmoeja st - 4 - druga

obravnava GMS - 681

Odbor predlaga mestnemu svetu, da sprejme Odlok o obeinskem podrobnem prostorskem naertu
za del obmoeja st - 4 v drugi obravnavi.

Melita PETELIN I. r
Predsednica odbora


