
MESTNA OBČINA MARIBOR 
           MESTNI SVET 
    Odbor za komunalne in  
  gospodarske javne službe 
 
 
Številka: 0130 - 16/2020 
Datum:   7. 2. 2020 
 
 
 

V  A  B  I  L  O  
 

Sklicujem 12. sejo odbora za komunalne in gospodarske javne službe, ki bo  
 

v četrtek, 13. februarja 2020, 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. Potrditev zapisnikov 11. in 2. izredne seje odbora 
3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za 

leto 2020 GMS – 206 - skrajšani postopek 
4. Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v 

Mestni občini Maribor GMS – 212 – prva obravnava  
5. Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s 

komunalnimi odpadki v Mestni občini Maribor GMS – 209 prva obravnava 
6. Predlog oblikovanja cen komunalnih storitev v letu 2020 GMS – 210 

 Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske službe 

ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2020 za občine Mestna občina Maribor, Starše, 

Pesnica, Kungota, Ruše, Selnica ob Dravi, Lovrenc na Pohorju (Snaga d.o.o) 

 Elaborat in oblikovanje cene na podlagi metodologije za oblikovanje cen storitev obveznih 

občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja za leto 2020 (Nigrad d.d.) 

 Elaborat o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Maribor za leto 

2020 (Mariborski vodovod d.d.) 

 Elaborat cene Pogrebno podjetje Maribor d.d. 

 Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev gospodarske javne službe linijski prevoz v 

mestnem prometu - predlog cen (Marprom d.o.o) 

 (priloge: Cene komunalnih storitev 2020, Cenik za LPP, Mariborski vodovod – primerjava 

cen med mesti, Odvajanje za Maribor in stroški po občinah, Snaga - primerjava cen po 

občinah) 

7. Razno  
 
 
 
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. 
 
 
 
 
                                                                                                              mag. Stojan AUER, l.r. 
                                                                                                                Predsednik odbora 
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VABLJENI: 

 člani odbora 

 mag. Mateja CEKIĆ, vodja Urada za finance in proračun 

 Neva PIPAN, Kabinet župana 

 Robert MARIZDOVŠEK, Urad za komunalo, promet in prostor 

 Franjo ŠVAJGER, Medobčinska inšpekcija  

 Matic MATJAŠIČ, mestni svetnik 

 Irena ŽELEZNIK, Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči 

 Gorazd ŠKRABAR, p.p. vodja Urada za komunalo, promet in prostor 

 Janez LETNIK, direktor Snage  

 Matjaž KREVELJ, direktor Nigrada  

 Mag. Danilo BURNAČ, direktor Mariborskega vodovoda 

 mag. Lidija PLIBERŠEK, direktorica Pogrebnega podjetja  

 mag. Bernard MAJHENIČ, direktor Marproma 

 Vili EISENHUT, Urad za komunalo, promet in prostor 
 
 
V  VEDNOST: 

 Aleksander Saša ARSENOVIČ, župan 

 dr. Samo Peter MEDVED, podžupan  
 

 

 


