
MESTNA OBČINA MARIBOR 
           MESTNI SVET 
    Odbor za komunalne in  
  gospodarske javne službe 
 
Številka: 0130 – 256 /2021-1 
Datum:   07. 12. 2021 
 

V  A  B  I  L  O  
 

sklicujem 30. sejo odbora za komunalne in gospodarske javne službe, ki bo 
 

v sredo, 15. decembra 2021, ob 15. 30 uri 
na daljavo, s pomočjo  programa Teams 

 
Predlagam naslednji dnevni red: 
 
1. Sprejem dnevnega reda 
2. Odlok o spremembah odloka o proračunu za leto 2022 - skrajšani postopek GMS - 569 
3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah - skrajšani postopek  GMS 

- 566 
4.  Odlok o preoblikovanju Pogrebnega podjetja Maribor d.d. v Pogrebno podjetje Maribor, 

javno podjetje, d.o.o. - druga obravnava GMS - 576   

5. Dokapitalizacija družbe Javni holding Maribor d.o.o.  GMS - 583 
6. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega holdinga Maribor d.o.o. - skrajšani 

postopek GMS - 578 
7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o statusnem preoblikovanju Marproma, 

javnega gospodarskega zavoda za mestni potniški promet v Javno podjetje Marprom, 
d.o.o.- skrajšani postopek GMS - 579 

8. Odlok o dopolnitvi Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje 
obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov v 
Mestni občini Maribor - skrajšani postopek  GMS - 580   

9. Lokalni energetski podnebni koncept Mestne občine Maribor (LEPK MOM 2021) GMS - 
581 

10. Razno  
 
Prosim, da se seje zagotovo udeležite, morebitno odsotnost pa sporočite Rosani Klančnik  na 
tel. štev. 2201 – 241, ali na elektronski naslov: rosana.klancnik@maribor.si 
 
                                                                                                           mag. Stojan AUER, l. r. 
                                                                                                                Predsednik odbora                      
VABLJENI: 

 člani odbora, 

 mag. Mateja Cekić, Urad za Finance 

 Mitja Senekovič, Služba za pravne zadeve 

 Bernard Majhenič, Marprom 

 Aleš Klinc, Sektor za komunalo in promet  

 Dr. Vlasta Krmelj, Energap 
 
V  VEDNOST: 

 Aleksander Saša ARSENOVIČ, župan  

 mag. Nataša RODOŠEK, direktorica mestne uprave 

 Samo Peter MEDVED, podžupan 
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