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I. 
Odlok o ustanovitvi Javnega holdinga Maribor d.o.o.  GMS – 081  - prva obravnava 

 
V razpravi so posamezni člani odbora menili, da je v odloku še vrsta odprtih vprašanj, ki bi jih 
bilo potrebno preučiti in bolj natančno definirati. 
 

Po razpravi je predsednik odbora  predlagal naslednji sklep: 
Odbor predlaga mestnemu svetu, da Odlok o ustanovitvi Javnega holdinga Maribor d.o.o.   
sprejme. 
Po glasovanju (1-za, 4-proti od 6 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da sklep ni bil sprejet. 
 
 

II. 
Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Snaga d.o.o. GMS – 080  -  prva obravnava 

 
Odbor predlaga mestnemu svetu, da Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Snaga d.o.o. 
sprejme. 

 
 

III. 
Odlok o pokopališkem redu v Mestni občini Maribor GMS – 077  - prva obravnava 

 
IV. 

Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24 urne 
dežurne pogrebne službe v Mestni občini Maribor GMS – 078 – prva obravnava 

 
V. 

Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske 
gospodarske javne službe 24 urne dežurne pogrebne službe v Mestni občini Maribor 

GMS – 079  - prva obravnava 

 
Poročevalca za točke GMS – 077, GMS – 078 in GMS – 079 sta se opravičila in se seje 
odbora nista udeležila. Odbor zaradi odsotnosti poročevalcev odloke ni obravnaval in, ker kot 
matični odbor odlokov ni obravnaval, predlaga umik navedenih odlokov z dnevnega reda 5. 
seje mestnega sveta. 

http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=35480
http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=35481
http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=35484
http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=35483
http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=35485
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VI. 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o uporabi javnih površin GMS - 057   

- druga obravnava 

 
Odbor predlaga mestnemu svetu, da sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
uporabi javnih površin. 

 
VII. 

Ocena upravičenosti javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta: Vzpostavitev in 
obratovanje sistema izposoje/souporabe koles v Mestni občini Maribor GMS – 073  

 
Odbor predlaga mestnemu svetu, da sprejme Oceno upravičenosti javno-zasebnega 
partnerstva za izvedbo projekta: Vzpostavitev in obratovanje sistema izposoje/souporabe 
koles v Mestni občini Maribor. 
Odbor je bil seznanjen, da tudi Univerza v Mariboru razvija sistem izposoje koles. Zato odbor 
predlaga mestnemu svetu, da sprejme naslednji 
SKLEP: V javnem razpisu za pridobitev zasebnega partnerja naj se pogoji oblikujejo tako, da 
bo omogočeno aktivno sodelovanje Univerze Maribor pri implementacije vzpostavitve in 
obratovanja sistema izposoje/souporabe koles. 
 

VIII. 
Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta: Vzpostavitev in obratovanje 

sistema izposoje/souporabe koles v Mestni občini Maribor GMS – 074 – prva obravnava 

 
Odbor predlaga mestnemu svetu, da sprejme Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo 
projekta: Vzpostavitev in obratovanje sistema izposoje/souporabe koles v Mestni občini 
Maribor v prvi obravnavi. 

 
IX. 

Program dela energetske agencije za Podravje za leto 2019 GMS - 082  
 

Odbor predlaga mestnemu svetu, da poda soglasje k Programu dela energetske agencije za 
Podravje za leto 2019. 

 
X. 

Poročilo o delu Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. za leto 
2018 z zaključnim računom in Poročilo Nadzornega sveta za poslovno leto 2018 

(naslovnica gradiva s predlogom sklepa) GMS – 066   

 G
MS – 066 Poročilo Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči 
d.o.o. za leto 2018 z zaključnim računom 

 GMS – 066 Poročilo Nadzornega sveta za poslovno leto 2018 
 

Odbor predlaga mestnemu svetu, da sprejme predlagano poročilo in predlagane sklepe. 
 

XI. 
Informacija o Letnem poročilu Javnega podjetja Energetika Maribor d.o.o. za leto 2018 

(naslovnica gradiva s predlogom sklepa in obrazložitvijo) GMS –  067 

 GMS – 067 Letno poročilo Javnega podjetja Energetika Maribor d.o.o. 
 
Odbor predlaga mestnemu svetu, da sprejme letno poročilo in predlagane sklepe. 
 
 
 
                                                                                                             Stojan AUER, l.r. 
                                                                                                            Predsednik odbora 

http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=35473
http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=35470
http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=35471
http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=35496
http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=35457
http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=35458
http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=35458
http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=35459
http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=35460
http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=35461
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