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Predlog sklepa:  
 
» Občinski svet Občine Duplek sprejme dnevni red 5. redne seje: 
 

1. Obravnava in sprejem dnevnega reda  
2. Obravnava in potrditev zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta Občine Duplek 
3. Poročilo župana o izvedenih sklepih in o aktivnostih občinskega urada v času 

med obema sejama 
4. Pobude in vprašanja svetnikov 
5. JMSS Maribor: 

a) Obravnava in sprejem Poslovno finančnega načrta 2015 z letnim načrtom ravnanja s 
stvarnim premoženjem JMSS Maribor 

b) Obravnava predloga in podaja soglasja k Spremembam in dopolnitvam Splošnih pogojev 
poslovanja JMSS Maribor 

6. Imenovanje člana Nadzornega sveta JMSS Maribor 
7. Informacija o varnostnih pojavih na območju občine Duplek 
8. Obravnava in potrditev Poslovnega načrta izvajanja obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb varstva okolja – ravnanja s komunalnimi odpadki za 
2015 

9. Obravnava in potrditev Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja – ravnanja s komunalnimi 
odpadki v Občini Duplek 

10. Obravnava in sprejem Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave 
občin v Spodnjem Podravju (predlog za obravnavo po skrajšanem postopku) 

11. Prerazporeditev pravic porabe proračunskih sredstev v okviru veljavnega 
proračuna Občine Duplek za leto 2015 ter uskladitev Načrta razvojnih programov 
Občine Duplek v letih 2015-2018 

12. Obravnava in sprejem Pravilnika o spremembah Pravilnika o zagotavljanju 
sredstev za prehrano dojenčkov v Občini Duplek (predlog za obravnavo po 
skrajšanem postopku) 

13. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo regionalne ceste R3-710/1292 
Maribor-Vurberk-Ptuj(predlog za obravnavo po skrajšanem postopku) 

14. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za podeželje v občini Maribor za območje občine Duplek 
(predlog za obravnavo po skrajšanem postopku) 

15. Seznanitev s pobudo Waldorfske šole » 
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