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I. 
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu MOM za leto 2021 – skrajšan 

postopek  GMS – 516 
 
 

Odbor predlaga mestnemu svetu Mestne občine Maribor, da Odlok o spremembah in 
dopolnitvah odloka o proračunu MOM za leto 2021, sprejme po skrajšanem postopku. 

 
II. 

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu MOM za leto  2022  – 
skrajšan postopek  GMS – 517 

 

Odbor predlaga mestnemu svetu Mestne občine Maribor, da Odlok o spremembah in 
dopolnitvah odloka o proračunu MOM za leto 2022, sprejme po skrajšanem postopku. 

 

 
III. 

Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne 
občine Maribor  GMS – 521 

 

Odbor predlaga mestnemu svetu Mestne občine Maribor, da Pravilnik o sofinanciranju malih 
komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Maribor, sprejme. 
 

 
VI. 

Odlok – Koncesijski akt za podelitev koncesije za upravljanje in  vzdrževanje 
avtobusnih nadstrešnic v Mestni občini Maribor – prva obravnava  GMS - 522 

 
Odbor predlaga mestnemu svetu Mestne občine Maribor, da sprejme Odlok – Koncesijski akt 

za podelitev koncesije za upravljanje in  vzdrževanje avtobusnih nadstrešnic v Mestni občini 
Maribor v prvi obravnavi in predlaga, da do druge obravnave pripravljavci gradiva pripravijo 
Swot analizo upravljanja in vzdrževanja avtobusnih nadstrešnic, v kolikor bi MO Maribor z njimi 
upravljala preko svojega javnega podjetja, s poudarkom na analizi prihodkov od lastnega 
trženja oglasnih mest na avtobusnih nadstrešnicah. 

 

https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=42810
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=42835
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=42812
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=42818
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V. 
Potrditev Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske 
javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda 
(odstranjevanje blata) za prihodnje obračunsko obdobje (1.11.2021-31.10.2022) in cene 
komunalne storitve ravnanja z CČN Maribor GMS – 520 
 
Odbor predlaga mestnemu svetu Mestne občine Maribor, da potrdi Elaborata o oblikovanju 
cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalnih in padavinskih odpadnih voda (odstranjevanje blata) za prihodnje obračunsko 
obdobje (1.11. 2021-31.10. 2022) in cene komunalne storitve ravnanja z CČN Maribor. 
 
 
                                mag. Stojan AUER l. r. 

                                                                                                                 Predsednik odbora                       

https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=42859

