
MESTNA OBČINA MARIBOR 
              MESTNI SVET 
    Odbor za komunalne in  
   gospodarske javne službe 
 
 
Številka: 01100 - 53/2019 
Datum: 29. 3. 2019 
 
 
 

 
V  A  B  I  L  O  

 
Sklicujem 2. sejo odbora za komunalne in gospodarske javne službe, ki bo  
 

v četrtek, 4. aprila 2019, ob 15.30. uri 
 
v prostorih Mestne občine Maribor, Ul. heroja Staneta 1, soba štev. 241/II  
 
 
Predlagam naslednji dnevni red: 
 

1. Sprejem dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnikov 1. redne in 1. izredne seje odbora 
3. Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2019 

GMS – 026 – druga obravnava 
GMS – 026  naslovnica gradiva s predlogom sklepa in obrazec s podpisi 

4. Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2020 
GMS – 027  – druga obravnava 
GMS – 027 naslovnica gradiva s predlogom sklepa in obrazec s podpisi    

 H GMS – 026 in 027  Odgovori na vprašanja in stališča odborov, komisij, vodij 
klubov svetnikov, posameznih mestnih svetnic in svetnikov 

5. Zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2018 GMS – 060 
(naslovnica gradiva s predlogom sklepa in obrazec s podpisi) 

 GMS – 060 zvezek 1 

 GMS – 060 zvezek 2 

 GMS – 060 zvezek 3  
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o uporabi javnih površin GMS – 057 – 

skrajšani postopek 
7. Zagotavljanje finančnih sredstev proračunske rezerve za izvedbo sanacije 

zemeljskega plazu in odvodnjavanja na lokaciji Šober 50/f GMS – 058 
8. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta 

lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih v Mestni občini Maribor za leto 
2018 GMS – 059 

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. 
 
 
 
 

http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=35288
http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=35290
http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=35289
http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=35291
http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=35264
http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=35295
http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=35292
http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=35293
http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=35294
http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=35283
http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=35284
http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=35285
mailto:nada.lorbek@maribor.si
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                                                                                                             Melita PETELIN, l.r. 
                                                                                                          Podpredsednica odbora 
 
                                                                                     
VABLJENI: 

 člani odbora 

 Boris ŽELEZNIK, v.d. direktorja mestne uprave 

 mag. Mateja CEKIĆ, pomočnica direktorja mestne uprave 

 mag. Nataša SLUGA, p.p. vodja Urada za finance in proračun 

 Vili EISENHUT, vodja Urada za komunalo, promet in prostor 

 Mojmir GRMEK, direktor Javnega podjetja za  
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči  

 Uroš KOSI, Urad za komunalo, promet in prostor 

 Branko KOPRČINA, Urad za komunalo, promet in prostor 

 dr. Vlasta KRMELJ, direktorica Energetske agencije za Podravje 
 
 
V  VEDNOST: 

 Aleksander Saša ARSENOVIČ, župan  

 dr. Samo PETER MEDVED, podžupan 
 

 


