
MESTNA OBČINA MARIBOR 
           MESTNI SVET 
    Odbor za komunalne in  
  gospodarske javne službe 
 
 
Številka: 0130 – 86/2021 
Datum:   9. 4. 2021 
 

V  A  B  I  L  O  
 

Sklicujem 23. sejo odbora za komunalne in gospodarske javne službe, ki bo  
 

v sredo, 14. aprila 2021, ob 15.30. uri 
 
na daljavo, s pomočjo informacijsko – komunikacijske tehnologije Teams 
 
 
Predlagam naslednji dnevni red: 
 
1. Sprejem dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 22. seje odbora 
3. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Snaga d.o.o.  - GMS – 080 - druga obravnava  

4. Občinski program varstva okolja Mestne občine Maribor za obdobje 2021-2030 GMS – 

412 - druga obravnava; 

Odgovori in pojasnila na vprašanja iz prve obravnave (priloga 1: Evalvacija OPVO za Maribor 

za obdobje 2008-2013), (priloga 2: Tabela – časovnica ukrepov po  letih), (priloga 3: Tabela 

– vrednotenje ukrepov po letih – GMS - 412   

5. Zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2020 – GMS – 426 
- Zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2020 – zvezek 1 
- Zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2020 - zvezek 2 
- Zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2020 - zvezek 3 
- Zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2020 - zvezek 4 

6. Odlok o načinu izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe upravljanja javnih 
športnih objektov v Mestni občini Maribor GMS – 428 - prva obravnava 

7. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje izbirne lokalne 
gospodarske javne službe upravljanja javnih športnih objektov v Mestni občini Maribor- 
GMS – 429  - prva obravnava  

8. Cenik parkirnin oziroma najemnin za začasna parkirišča in garaže - GMS – 434 
9. Stanje in načrtovane zasaditve dreves v MO Maribor 
10. Razno  
 
 
Prosim, da se seje zagotovo udeležite, morebitno odsotnost pa sporočite Heleni TURK na 
tel. štev. 2201 – 386, ali na elektronski naslov: helena.turk@maribor.si. 
 
 
 
                                                                                                              mag. Stojan AUER, l.r. 
                                                                                                                Predsednik odbora                      
VABLJENI: 

 člani odbora  

 Gregor ŽIVKO, Odvetniška pisarna Živko in Purg o. p. d.o.o. 

 Cvetka SLANA, vodja Skupne službe varstva okolja 
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 Tadej ŽURMAN, vodja projektov, Dentalplan d.o.o. 

 Mag. Nina TAYLOR, vodja EU projektov, E-Zavod 

 Mateja CEKIČ, vodja urada 

 Mitja SENEKOVIČ, Sekretariat za splošne zadeve  

 Darko ZARIČ, vodja Urada za šport 

 Gorazd ŠKRABAR, vodja urada 

 Uroš KOSI, vodja Sektorja za komunalo in promet 

 Boštjan DOLENC, Sektor za komunalo in promet 
 

 
V  VEDNOST: 

 Aleksander Saša ARSENOVIČ, župan  

 mag. Nataša RODOŠEK, direktorica mestne uprave 

 Samo Peter MEDVED, podžupan 


