
MESTNA OBČINA MARIBOR 
              MESTNI SVET 
    Odbor za komunalne in  
   gospodarske javne službe 
 
 
Številka: 01100 - 78/2019 
Datum: 30. 4. 2019 
 
 
 

V  A  B  I  L  O  
 

Sklicujem 4. sejo odbora za komunalne in gospodarske javne službe, ki bo  
 

v četrtek, 9. maja 2019, ob 15.30. uri 
 
v prostorih Mestne občine Maribor, Ul. heroja Staneta 1, Dvorana generala Rudolfa Maistra  
 
 
Predlagam naslednji dnevni red: 
 

1. Sprejem dnevnega reda 
2. Odlok o ustanovitvi Javnega holdinga Maribor d.o.o.  GMS – 081  - prva obravnava 
3. Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Snaga d.o.o. GMS – 080  -  prva obravnava 
4. Odlok o pokopališkem redu v Mestni občini Maribor GMS – 077  - prva obravnava 
5. Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24 urne 

dežurne pogrebne službe v Mestni občini Maribor GMS – 078 – prva obravnava 
6. 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 

7. O
dlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o uporabi javnih površin GMS - 057  - 
druga obravnava 

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

9. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta: Vzpostavitev in 
obratovanje sistema izposoje/souporabe koles v Mestni občini Maribor GMS – 074 – 
prva obravnava 

10. P
rogram dela energetske agencije za Podravje za leto 2019 GMS - 082   

11. P
oročilo 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  
12. I

nformacija 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. 
13. Razno  

 

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
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


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

 člani odbora 

 Erna BREZNIK, INRA d.o.o. 

 Gregor ŽIVKO, odvetniška družba Živko in Purg 

 dr. Boštjan BREZOVNIK, Inštitut za lokalno samoupravo 

 dr. Franjo MLINARIČ, Inštitut za lokalno samoupravo 

 Lidija KREBL VUKOVĆ, vodja pravne službe 

 Uroš KOSI, Urad za komunalo, promet in prostor 

 dr. Vlasta KRMELJ, direktorica Energetske agencije za Podravje 

 Mojmir GRMEK, direktor Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči 

 mag. Alan PERC, direktor Energetike 

 Vili EISENHUT, vodja Urada za komunalo, promet in prostor 
 
 
V  VEDNOST: 

 Aleksander Saša ARSENOVIČ, župan  

 dr. Samo PETER MEDVED, podžupan 

 Boris ŽELEZNIK, v.d. direktorja mestne uprave 
 

 

mailto:nada.lorbek@maribor.si

