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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 30. SEJO MESTNEGA SVETA, sprejeta na 26. seji odbora, 
21. februarja 2022 

 

I. 
Sklep o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za individualno odstopanje od 
določil prostorskega akta za parcele št. 2108/19, 2108/18 k. o. 660- Studenci v 

Mariboru GMS – 617 
 

Odbor predlaga mestnemu svetu, da sprejme sklep o potrditvi elaborata lokacijske preveritve 

za individualno odstopanje od določil prostorskega akta za parcele št. 2108/19; 2108/18 k. o. 
660 – Studenci v Mariboru. 

II. 
Sprememba Statuta javnega zavoda Energetska agencija za Podravje  GMS – 618 

(širitev dnevnega reda) 
 

Odbor predlaga mestnemu svetu, da poda soglasje k spremembi Statuta javnega zavoda 

Energetska agencija za Podravje. 
 

III. 
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Energetska agencija za 

Podravje – prva obravnava GMS – 619 (širitev dnevnega reda) 
 
Odbor predlaga mestnemu svetu, da sprejme Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi 

Javnega zavoda Energetska agencija za Podravje. 
 

     IV. 
Poročilo o izvedenem procesu participativnega proračuna Mestne občine Maribor 2020 

in realizaciji izglasovanih projektov načrtovanih za izvedbo v letu 2021 GMS - 623 
(širitev dnevnega reda) 

 
Odbor predlaga mestnemu svetu Mestne občine Maribor, da sprejme Odlok o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za del območja ob Lavričevi ulici v Mariboru v drugi obravnavi. 
 

     V. 
Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, Sklep o 
pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – kategoriziranje 

občinske poti GMS - 622 (širitev dnevnega reda) 
 

https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43842
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43841
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43877
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=43878


Odbor predlaga mestnemu svetu Mestne občine Maribor, da sprejme Sklep o prenehanju 

statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena ter Sklep o pridobitvi statusa grajenega 
javnega dobra lokalnega pomena – kategoriziranje občinske poti. 
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