
 

MESTNA OBČINA MARIBOR 
MESTNI SVET 

Odbor za urejanje prostora 
varstvo okolja in varstvo narave 

                    

 
 
Številka: 0130 -153/2022 
Datum: 12. 9. 2022 
 

V  A  B  I  L  O 
 
Sklicujem 32. sejo odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in varstvo narave, ki bo  
 

v ponedeljek, 19. septembra 2022, ob 15. 30 uri 
 

v razstavišču Urban, Grajska ulica 7, Maribor 

 
 
Predlagam naslednji dnevni red: 
 
1. Sprejem dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 30. seje odbora 
3. Potrditev zapisnika 31. seje odbora 
4. Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor v obdobju I- 

VI 2022  GMS - 709 

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu za leto 2022- 3- skrajšan 
postopek  GMS – 720 

6. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja TA-3C ob glavni 
železniški progi št. 30 Zidani Most – Šentilj – državna meja (mobilnostno vozlišče na 
območju železniškega trikotnika) – druga obravnava GMS - 684 

7. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Novo 
Pobrežje – druga obravnava GMS - 669 

8. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve za individualno odstopanje od določil 
prostorskega akta na območju zemljiških parcel k.o. 640 Pekel  št.: 19/11,19/13 in 
k.o. 639 Počehova 454/71 (del) , 263/4 (del) 263/5 ,263/6 (del), 263/7 v Mariboru GMS – 
713 

9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podrobnem prostorskem načrtu za del 
območja S 25 v Mariboru – prva obravnava GMS – 714 

10. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve za omogočanje začasne rabe na območju  
zemljiških parcel k. o. ob Železnici 2915/1 in 2916 v Mestni občini Maribor GMS – 732 

  
    

 
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/2022/09/GMS-709-compressed.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/09/GMS-720.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/09/GMS-684.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/09/GMS-669.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/09/GMS-713.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/09/GMS-713.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/09/GMS-714.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/09/GMS-732.pdf
mailto:helena.turk@maribor.si
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 Vesna BAUMAN, UKPP 

 Simon TEKAVEC, UKPP 

 Robi LESNIK, OSA arhitekti, d.o.o. 

 Aleksandra Geršak PODBREZNIK, MA RC PLANIRANJE, d.o.o. 

 Predstavnik podjetja AB biro d.o.o. 

 Predstavnik podjetja Urbis d.o.o. 

 Predstavnik podjetja ZUM d.o.o. 
 

 
 

 
 

V  VEDNOST: 

 Aleksander Saša ARSENOVIČ, župan 

 Gregor REICHENBERG, podžupan 

 Srečko ĐUROV, v. d. direktorja mestne uprave 
 
 


