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ODBORA ZA UREJANJE PROSTORA, VARSTVO OKOLJA IN VARSTVO NARAVE K 
PREDLAGANEMU GRADIVU ZA 31. SEJO MESTNEGA SVETA, sprejeta na 27. seji odbora, 
28. marca 2022 

I. 
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, 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.   
 

II. 
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o  občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu za del PPE St 9-S (stanovanjsko območje ob Šarhovi in 
Kamenškovi ulici) v Mestni občini Maribor - druga obravnava  GMS – 547 

 
Odbor predlaga mestnemu svetu, da sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o  

občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del PPE St 9-S (stanovanjsko območje ob 
Šarhovi in Kamenškovi ulici) v Mestni občini Maribor v drugi obravnavi.   
 

III. 
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Urbani center Tezno – prva 

obravnava   GMS – 631 

 
Odbor predlaga mestnemu svetu, da sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 

načrtu za Urbani center Tezno v prvi obravnavi.    
 

     IV. 
Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Maribor – prva 

obravnava   GMS – 632 

 
Odbor predlaga mestnemu svetu Mestne občine Maribor, da sprejme Odlok o razglasitvi 
gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Maribor v prvi obravnavi.    
 

     V. 
Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena  GMS – 

633 
 
Odbor predlaga mestnemu svetu Mestne občine Maribor, da sprejme Sklep o prenehanju 
statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena.   
 

                         Barbara GLAVIČ l. r. 

     Predsednica odbora 

https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/03/GMS-413-Odlok-o-obcinskem-podrobnem-prostorskem-nacrtu-za-del-obmocja-PPE-RA-5-S-ob-Zvezni-ulici-v-Mestni-obcini-Maribor-druga-obravnava.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/03/GMS-547-Odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-podrobnem-prostorskem-nacrtu-za-del-PPE-St-9-S-stanovanjsko-obmocje-ob-Sarhovi-in-Kamenskovi-ulici-v-Mestni-obcini-Maribor-druga-obravnava-1.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/03/GMS-631-Odlok-o-obcinskem-podrobnem-prostorskem-nacrtu-za-Urbani-center-Tezno-%E2%80%93-prva-obravnava-1.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/03/GMS-632-Odlok-o-razglasitvi-gozdov-s-posebnim-namenom-v-Mestni-obcini-Maribor-%E2%80%93-prva-obravnava-1.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/03/GMS-633-Sklep-o-prenehanju-statusa-grajenega-javnega-dobra-lokalnega-pomena-1.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/03/GMS-633-Sklep-o-prenehanju-statusa-grajenega-javnega-dobra-lokalnega-pomena-1.pdf


             
 


