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S  T  A  L  I  Š  Č  A 
 

ODBORA ZA KOMUNALNE IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE K PREDLAGANEMU 
GRADIVU ZA 17. SEJO MESTNEGA SVETA, sprejeta na 18. seji odbora, 18. novembra 
2020 
 
 
 

I. 
Odlok - koncesijski  akt o javno zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta  »izgradnja 

garažne Hiše pod pomožnim nogometnim igriščem na območju Ljudskega vrta ob 
Strossmajerjevi ulici GMS - 326 - druga obravnava 

 
Odbor predlaga mestnemu svetu, da sprejme odlok Odlok - koncesijski  akt o javno 
zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta  »izgradnja garažne Hiše pod pomožnim 
nogometnim igriščem na območju Ljudskega vrta ob Strossmajerjevi ulici. 
 
 

II. 
Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Mestni občini 

Maribor GMS - 342 - prva obravnava 
 

Odbor predlaga mestnemu svetu, da Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov 
javnih dobrin v Mestni občini Maribor sprejme v prvi obravnavi. 
 
 

III. 
Akcijski načrt trajnostne oskrbe mesta Maribor s toploto; strateški dokument  

GMS - 337 – prva  obravnava 
 

Odbor je o predlaganih dokumentih glasoval posebej in sprejel naslednji stališči: 
Odbor predlaga mestnemu svetu, da sprejme DIIP Širitev sistema daljinskega ogrevanja 
MOM v prvi obravnavi.  
Odbor predlaga mestnemu svetu, da sprejme DIIP Termična predelava odpadkov Maribor 
(TPOM) v prvi obravnavi. 
 
 

https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=39453
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=39459
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=39454
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Člani odbora so v razpravi zastavili  več vprašanj, predvsem pa : 

Ali in v kolikšni meri je gradivo usklajeno s Strategijo MOM glede ravnanja z odpadki, ki je 

bila sprejeta 2015 in je postavila cilje, da je do leta 2020 potrebno: 

Ponovno uporabo in recikliranje odpadnih materialov, kot so najmanj papir, kovine, plastika 

in steklo iz gospodinjstev ter po možnosti iz drugih virov, če so ti tokovi odpadkov podobni 

odpadkom iz gospodinjstev, povečati na najmanj 50 % skupne mase ter: 

 povišanje stopnje recikliranja odpadne embalaže na najmanj 60 %, do leta 2025 

 preprečiti odlaganje vseh odpadkov, ki jih je mogoče (materialno) reciklirati 

te povišanje stopnje recikliranja odpadne embalaže na najmanj 70 %, do leta 2030: 

 povečanje ponovne uporabe in recikliranja komunalnih odpadkov na najmanj 70 %, 

 povišanje stopnje recikliranja odpadne embalaže na najmanj 80 %, 

 odpraviti uporabo odlagališč. 

Člani odbora so prav tako opozorili, da je predlagana umestitev sežigalnice v nasprotju s 

trenutno veljavnim aktom:  Strategija prehoda mesta Maribor v krožno gospodarstvo, ki jo je 

Mestni svet sprejel na 37. Seji MOM, 26.junija 2018.  V sprejeti strategiji je jasno zapisano, 

da si mesto Maribor ne želi sežigalnice.  

Člani obora so v razpravi opozorili še, da predvidena sežigalnica opravičuje ekonomsko 

logiko pri najmanj 50.000 t/leto goriva, kar pa ni niti 10% odpadkov, ki jih pridela Maribor.  

Ne glede na izpostavljena dejstva, pa  odbor s 4 glasovi ZA in enim PROTI predlaga MS 

sprejetje gradiva v prvi obravnavi.  

 
 

IV. 
Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za ravnanje z blatom 

 GMS - 338 
 

Odbor predlaga mestnemu svetu, da sprejme Dokument identifikacije investicijskega projekta 
(DIIP) za ravnanje z blatom. 
 
 

V. 
Predstavitev aktivnosti partnerstva za Pohorje  

GMS - 344 
 
Odbor se je z vidika svojih pristojnosti seznanil z aktivnostmi partnerstva za Pohorje. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                              mag. Stojan AUER, l.r. 
                                                                                                                Predsednik odbora 
         
 
 
                        
 

https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=39455
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=39461

