
MESTNA OBČINA MARIBOR 
           MESTNI SVET 
    Odbor za komunalne in  
  gospodarske javne službe 
 
 
Številka: 0130 - 4/2020 
Datum:   13. 1. 2020 
 
 
 

V  A  B  I  L  O  
 

Sklicujem 11. sejo odbora za komunalne in gospodarske javne službe, ki bo  
 

v četrtek, 16. januarja 2020, ob 15.30. uri 
 
v prostorih Mestne občine Maribor, Ul. heroja Staneta 1, soba 241/II. 
 
 
Predlagam naslednji dnevni red: 
 
1. Sprejem dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 10. seje odbora 
3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju GMS – 191 – skrajšani 

postopek  
4. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni 

občini Maribor GMS – 196 – skrajšani postopek  
5. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za 

opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe upravljanje mobilnega plačevanja 
parkirnine in upravljanje posebej urejenih parkirišč izven vozišč javnih cest v Mestni 
občini Maribor GMS – 192 – skrajšani postopek  

6. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne 
službe upravljanje mobilnega plačevanja parkirnine in upravljanje posebej urejenih 
parkirišč izven vozišča javnih cest v Mestni občini Maribor GMS – 195 – skrajšani 
postopek 

7. Odlok o spremembi Odloka o načinu opravljanja rednega vzdrževanja in organiziranja 
obnavljanja občinskih javnih cest ter vzdrževanja drugih prometnih površin v Mestni 
občini Maribor GMS – 194  – skrajšani postopek  

8. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za 
opravljanje rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja občinskih javnih cest ter 
drugih prometnih površin v Mestni občini Maribor in za opravljanje lokalne gospodarske 
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni 
občini Maribor GMS  GMS – 193 – skrajšani postopek  

9. Razno  
 
 
 
Prosim, da se seje zagotovo udeležite, morebitno odsotnost pa sporočite Nadi LORBEK na 
telef. štev. 2201 – 250, ali na elektronski naslov: nada.lorbek@maribor.si. 
 
 
 
 
                                                                                                              Melita PETELIN, l.r. 
                                                                                                           Podpredsednica odbora 

http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=37188
http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=37193
http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=37189
http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=37192
http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=37191
http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=37190
mailto:nada.lorbek@maribor.si
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VABLJENI: 

 člani odbora 

 Uroš KOSI, Urad za komunalo, promet in prostor 

 Danijel ŽELEZNJAK, Urad za komunalo, promet in prostor 

 Mitja SENEKOVIČ, Sekretariat za splošne zadeve 
 
 
V  VEDNOST: 

 Aleksander Saša ARSENOVIČ, župan 

 dr. Samo Peter MEDVED, podžupan  

 mag. Mateja CEKIĆ, v.d. direktorja mestne uprave  
 

 

 


