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ODBORA ZA KOMUNALNE IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE K PREDLAGANEMU 
GRADIVU ZA 4. SEJO MESTNEGA SVETA, sprejeta na 2. seji odbora, 4. aprila 2019 
 
 

I. 
Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2019 GMS – 026  

– druga obravnava 
 

Odbor predlaga mestnemu svetu, da Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2019 
sprejme.  

 
II. 

Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2020 GMS – 027   
– druga obravnava 

 

Odbor predlaga mestnemu svetu, da Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2020 
sprejme v prvi obravnavi. 

 

 
III. 

Zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2018 GMS – 060  

 GMS – 060 zvezek 1 

 GMS – 060 zvezek 2 

 GMS – 060 zvezek 3 
 

Odbor se je seznanil s predlaganim gradivom in predlaga mestnemu svetu, da sprejme 
Zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2018.  

 
 

IV. 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o uporabi javnih površin GMS – 057 – 

skrajšani postopek 
 

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

 
 
 

http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=35288
http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=35289
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


V. 
Zagotavljanje finančnih sredstev proračunske rezerve za izvedbo sanacije 

zemeljskega plazu in odvodnjavanja na lokaciji Šober 50/f GMS – 058 
 

Odbor predlaga mestnemu svetu, da sprejme predlagani sklep. 
 
 

VI. 
Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega 

koncepta in njihovih učinkih v Mestni občini Maribor za leto 2018 GMS – 059 
 
Odbor se je seznanil z letnim poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega 
energetskega koncepta in njihovih učinkih v Mestni občini Maribor za leto 2018. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                             Melita PETELIN, l.r. 
                                                                                                          Podpredsednica odbora 
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