
MESTNA OBČINA MARIBOR 
           MESTNI SVET 
    Odbor za komunalne in  
  gospodarske javne službe 
 
 
Številka: 0130 – 76/2020 
Datum:   9. 6. 2020 
 
 
 

V  A  B  I  L  O  
 

Sklicujem 15. sejo odbora za komunalne in gospodarske javne službe, ki bo  
 

v četrtak, 18. junija 2020, ob 15.30. uri 
 
v prostorih Mestne občine Maribor, Razstavišče Urban, Grajska ul. 7 
 
 
Predlagam naslednji dnevni red: 
 
1. Sprejem dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnikov 13. in 14. seje odbora 
3. Zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2019 

 Zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2019 - zvezek 1   

 Zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2019 - zvezek 2 

 Zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2019 - zvezek 3 

 Zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2019 - zvezek 4  
4. Povečanje osnovnega kapitala javnega podjetja Marprom, d.o.o. GMS – 277 
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o statusnem preoblikovanju Marproma, 

javnega gospodarskega zavoda za mestni potniški promet v Javno podjetje Marprom, 
d.o.o. GMS – 278  - skrajšani postopek 

6. Odlok o prioritetni rabi energentov za ogrevanje na območju Mestne občine Maribor GMS 
– 279 - prva obravnava 

7. Informacija o letnem poročilu Javnega podjetja energetika Maribor d.o.o. za leto 2019 
GMS – 275 

8. 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. 
 
 
 
                                                                                                              mag. Stojan AUER, l.r. 
                                                                                                                Predsednik odbora 
 
        
                                                          
VABLJENI: 

 člani odbora  

 mag. Mateja CEKIĆ, vodja Urada za finance in proračun 
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 Gorazd ŠKRABAR, p.p. vodje Urada za komunalo, promet in prostor 

 dr. Vlasta KRMELJ, direktorica Energetske agencije za Podravje 

 Bernard MAJHENIČ, direktor Marproma 

 mag. Alan PERC, direktor Energetike 
 
 
V  VEDNOST: 

 Aleksander Saša ARSENOVIČ, župan 

 dr. Samo Peter MEDVED, podžupan  

 mag. Nataša RODOŠEK, v.d. direktorja mestne uprave 
 

 

 

 

 

 


