
MESTNA OBČINA MARIBOR 
           MESTNI SVET 
    Odbor za komunalne in  
  gospodarske javne službe 

 
Številka: 0130 – 115/2022 
Datum:   13. 6. 2022 

V  A  B  I  L  O  

 
sklicujem 36. sejo Odbora za komunalne in gospodarske javne službe, ki bo 

 
v torek, 14. junija 2022, ob 16. 00 uri 

na daljavo 
 
Predlagam naslednji dnevni red: 
 
1. Sprejem dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 35. seje 
3. Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Mestni občini  

Maribor – druga obravnava GMS – 342 
4. Odlok o spremembah Odloka o zelenih površinah na območju Mestne občine  

Maribor – skrajšani postopek GMS – 691 
5. Odlok o spremembi Odloka o oglaševanju – skrajšani postopek GMS – 683 
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o rabi javnih površin - skrajšani postopek 

GMS – 699 (širitev dnevnega reda) 
7. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega holdinga Maribor d.o.o. –  

skrajšani postopek  GMS – 690 
8. Predstavitev revidiranega lanskega in tekočega letošnjega poslovanja skupine  

JHMB in povezanih družb, ter strateških ciljev in ključnih projektov podjetij iz  
skupine JHMB GMS – 692 

9. Elaborat o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Maribor  
za leto 2022 GMS – 693 

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, 

 Suzana FRAS, UKPP - k točki 3, 4 

 Mitja SENEKOVIČ, SPZ – k točki 3,4, in 7 

 Aleš KLINC, UKPP – k točki 5,6 

 Mojca LEŠNIK, UGD – k točki 6 

 Mag. Andrej RIHTER, JHMB, d.o.o. – k točki 8 

 Miran JUG, Mariborski vodovod, d.o.o. – k točki 9 

 
 
V  VEDNOST: 

 Aleksander Saša ARSENOVIČ, župan  

 Samo Peter MEDVED, podžupan 

 Srečko ĐUROV, v. d. direktorja mestne uprave 

https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/06/GMS-342.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/06/GMS-691.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/06/GMS-683-1.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/06/GMS-699-Odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-Odloka-o-rabi-javnih-povrsin-skrajsani-postopek.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/06/GMS-690.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/06/GMS-692-POROCILO.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/06/GMS-693.pdf
mailto:helena.turk@maribor.si

