
 

MESTNA OBČINA MARIBOR 
MESTNI SVET 

Odbor za urejanje prostora 
varstvo okolja in varstvo narave 

                    

 
 
Številka: 0130 - 70/2022 
Datum: 11. 4. 2022 
 

V  A  B  I  L  O 

 
Sklicujem 28. sejo odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in varstvo narave, ki bo  
 

v torek, 19. aprila 2022, ob 16. 00 uri 
 

na daljavo, s pomočjo informacijsko – komunikacijske tehnologije Teams 
 
 
Predlagam naslednji dnevni red: 
 
1. Sprejem dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 27. seje 
3. 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 

 
4. 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 

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

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

nepremičnine, parcela št. 2471/3 k.o. 680 Tezno – Zdravstvena postaja Tezno 
7. GMS – 647     Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega 

energetskega koncepta in njihovih učinkih v Mestni občini Maribor za leto 2021 
8. GMS – 648     Program dela Energetske agencije za Podravje za leto 2022 
9. Razno  
 
    

    

 
Prosim, da se seje zagotovo udeležite, morebitno odsotnost pa zaradi zagotavljanja 
sklepčnosti pravočasno sporočite Heleni Turk na tel. štev. 2201 – 386 ali na elektronski naslov: 
helena.turk@maribor.si 
 

               Barbara GLAVIČ, l. r. 

      Predsednica odbora 
VABLJENI: 

 člani odbora 

 Mag. Mateja CEKIĆ, vodja UFP 

 Maja REICHENBERG HERIČKO, UKPP, Sektor za urejanje prostora 

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-651.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/04/gms-652.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/04/GMS-654.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/04/GMS-647.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/04/GMS-648.pdf
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 Gašper DAJČMAN, UKPP, Sektor za urejanje prostora 

 Irena ŽELEZNIK, SSZ, Služba za pravne zadeve 
 

 
V  VEDNOST: 

 Aleksander Saša ARSENOVIČ, župan 

 Gregor REICHENBERG, podžupan 

 Srečko ĐUROV, v. d. direktorja mestne uprave 
 
 


