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S  T  A  L  I  Š  Č E 

 
ODBORA ZA UREJANJE PROSTORA, VARSTVO OKOLJA IN VARSTVO NARAVE K 
PREDLAGANEMU GRADIVU ZA 26. SEJO MESTNEGA SVETA, sprejeta na 22. seji odbora, 
11. oktobra 2021 
 
 

I. 
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu MOM za leto 2021  – skrajšan 

postopek  GMS – 516 
 

Odbor predlaga mestnemu svetu Mestne občine Maribor, da sprejme Odlok o spremembah 

in dopolnitvah odloka o proračunu MOM za leto 2021 po skrajšanem postopku.  
 
 
 

II. 
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu MOM za leto 2022  – 

skrajšan postopek   GMS - 517 

 
Odbor predlaga mestnemu svetu Mestne občine Maribor, da sprejme Odlok o spremembah 

in dopolnitvah odloka o proračunu MOM za leto 2022  po skrajšanem postopku.     
 
 
 

III. 
Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini 

Maribor – prva obravnava  GMS - 527 

 
Odbor predlaga mestnemu svetu Mestne občine Maribor, da sprejme Odlok o varstvu pred 
naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Maribor v prvi obravnavi.    
 
 
 
 
 
 
 

https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=42810
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=42835
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=42817


IV. 
Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega 

načrta za del območja stanovanjske cone v Pekrah (območje vzhodno od 
Ceste Graške gore) – prva obravnava  GMS - 528 

 
Odbor predlaga mestnemu svetu Mestne občine Maribor, da sprejme Odlok o spremembah 
in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja stanovanjske cone 
v Pekrah (območje vzhodno od Ceste Graške gore) v prvi obravnavi.  
 
 

V. 
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PPE  RA 
5-S – ob Zvezni ulici v Mestni občini Maribor - druga obravnava   GMS - 413 

 
Odbor predlaga mestnemu svetu Mestne občine Maribor, da sprejme Odlok o občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu za del območja PPE  RA 5-S – ob Zvezni ulici v Mestni občini 
Maribor v drugi obravnavi.     
 
 
 

               Barbara GLAVIČ l. r. 

     Predsednica odbora 

             
 

https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=42813
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=42837

