
MESTNA OBČINA MARIBOR 
           MESTNI SVET 
    Odbor za komunalne in  
  gospodarske javne službe 
 
 
Številka: 0130 - 52/2020 
Datum:   8. 5. 2020 
 
 
 

V  A  B  I  L  O  
 

Sklicujem 13. sejo odbora za komunalne in gospodarske javne službe, ki bo  
 

v sredo, 13. maja 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 12. seje odbora 
3. Odlok o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev JZP za izvedbo projekta posodobitve 

omrežja JR in zagotavljanja osvetlitve javnih površin-cest na območju MOM GMS - 

225  - prva obravnava 

4. Komunalne cene 2020 - ravnanje z blatom iz CČN Maribor GMS - 244 
5. Seznanitve z revizijskim poročilom »Pregled investicije v napravo za obdelavo 

mešanih odpadkov v družbi Snaga«     

6. Poročilo o opravljenem nadzoru "Pregled dokumentacije o upravičenosti, izvedbi in 

realizaciji investicije v sortirnico podjetja Snaga d.o.o." GMS – 245 

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. 
 
 

Gradivo za 5. točko  je dokument zaupne narave in ne more biti javno objavljeno, tudi v 
Službo za delovanje mestnega sveta, ga nismo prejeli. Iz družbe  Ernst & Young d.o.o. so 
nas zaprosili, da naj bo seja  v delu, ko bo obravnavna ta točka dnevnega reda zaprta za 
javnost. 

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

 člani odbora  

 Gregor ŽIVKO, odvetniška pisarna ŽivkoPurg 
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 Vili EINSENHUT, Urad za komunalo, promet in prostor 

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

 Mag. Alan PERC, direktor Energetike 

 Tine ŠALAMON, Energetika 

 mag. Gregor FICKO, podpredsednik Nadzornega odbora 

 Ernst & Young d.o.o., revizija, poslovno svetovanje 

 Janez LETNIK, direktor Snage 

 MČ Brezje Zrkovci Dogoše  
 
 
V  VEDNOST: 

 Aleksander Saša ARSENOVIČ, župan 

 mag. Nataša RODOŠEK, v.d. direktorja mestne uprave 

 dr. Samo Peter MEDVED, podžupan  
 

 

 

 


