
 

 
 
 

   

 

MESTNA OBČINA MARIBOR 
Kabinet župana 

Služba za delovanje mestnega sveta 

Ulica heroja Staneta 1, SI-2000 Maribor 

T: +386.2.2201 000, E: mestna.obcina@maribor.si 
S: http://www.maribor.si 

Davčna številka: SI12709590, Matična številka: 5883369 

 
Številka: 0130-60/2022-1 
Datum: 07.04.2022 

*0130-60/2022-1* 
 
 
 
MESTNI SVET MESTNE OBČINE MARIBOR 
 

 
Za obravnavo na 32. seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor, ki bo 21. aprila 2022, vam v 
skladu z 28. členom poslovnika mestnega sveta posredujemo seznam naslednjih gradiv: 
 
 
 
GMS – 646     Zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2021 (naslovnica in podpisni  

 list) 

  GMS – 646 zvezek 1 

 GMS – 646 zvezek 2 

 GMS – 646 zvezek 3 

 GMS – 646 zvezek 4 

 

GMS – 647     Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega  

 koncepta in njihovih učinkih v Mestni občini Maribor za leto 2021 

 

GMS – 648     Program dela Energetske agencije za Podravje za leto 2022 

 

GMS – 649     Cena socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Maribor za  

 leto 2022 

GMS – 650    Soglasje k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljice javnega  

            vzgojno-izobraževalnega zavoda »Konservatorij za glasbo in balet Maribor« za  

                       obdobje od 1.1.2021 do 31.12.2021 

 

GMS – 651     Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem  

                       načrtu za del PPE- Po 11 S (južno do Puhove ceste) v Mestni občini Maribor – prva  

                       obravnava 

GMS – 652    Občinski podrobni prostorski načrt za del območja PPE Po 11-S – prva obravnava 

 

GMS – 653    Poročilo o realizaciji Akcijskega načrta za izboljšanje enakih možnosti za invalide v  

                      Mestni občini Maribor za leto 2021 

 

GMS – 654     Predhodno pisno soglasje k osnutku besedila pravnega posla  – pridobitev  

             nepremičnine, parcela št. 2471/3 k.o. 680 Tezno – Zdravstvena postaja Tezno 

 

 

https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/04/GMS-646.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/04/Zvezek-1.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/04/Zvezek-2.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/04/Zvezek-3.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/04/Zvezek-4.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/04/GMS-647.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/04/GMS-648.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/04/GMS-649.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/04/GMS-650.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/04/GMS-651.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/04/gms-652.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/04/GMS-653-bind.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/04/GMS-654.pdf
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GMS – 636     Odlok o spremembi Odloka o občinskih cestah – druga obravnava  

GMS – 637     Odlok o spremembi odloka o oglaševanju – druga obravnava  

 

 

 

 

 

 

 

 Rosana KLANČNIK, univ. dipl. prav. 
Vodja službe 

 

https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/04/GMS-636.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/04/GMS-637.pdf

