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MESTNI SVET 
MESTNE OBČINE MARIBOR 

S  T  A  L  I  Š  Č E 
 

ODBORA ZA UREJANJE PROSTORA, VARSTVO OKOLJA IN VARSTVO NARAVE K 
PREDLAGANEMU GRADIVU ZA 32. SEJO MESTNEGA SVETA, sprejeta na 28. seji odbora, 
19. aprila 2022 

I. 
Zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2021 

 

Odbor predlaga mestnemu svetu, da sprejme Zaključni račun proračuna Mestne občine 
Maribor za leto 2021. 
 

II. 
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 

 
Odbor predlaga mestnemu svetu, da sprejme 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 v prvi obravnavi. 
 

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

 
Odbor predlaga mestnemu svetu, da sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za del 
območja PPE Po 11-S v prvi obravnavi. 
 

     IV. 
Predhodno pisno soglasje k osnutku besedila pravnega posla  – pridobitev 

nepremičnine, parcela št. 2471/3 k.o. 680 Tezno – Zdravstvena postaja Tezno 
 
Odbor predlaga mestnemu svetu Mestne občine Maribor, da poda predhodno pisno soglasje 

k osnutku besedila pravnega posla  – pridobitev nepremičnine, parcela št. 2471/3 k. o. 680 

Tezno – Zdravstvena postaja Tezno. 

 
     V. 

Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega 
koncepta in njihovih učinkih v Mestni občini Maribor za leto 2021 

 
Odbor predlaga mestnemu svetu Mestne občine Maribor, da potrdi Letno poročilo o izvedenih 
ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih v Mestni 
občini Maribor za leto 2021. 
 

VI. 
Program dela Energetske agencije za Podravje za leto 2022 

 



Odbor predlaga mestnemu svetu Mestne občine Maribor, da poda soglasje h Programu dela 
Energetske agencije za Podravje za leto 2022. 
 

 
                         Barbara GLAVIČ l. r. 

     Predsednica odbora 

             
 


