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S T A L I  Š Č A 
 
 

ODBORA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN SPLOŠNE ZADEVE K PREDLAGANEMU 

GRADIVU ZA 33. SEJO MESTNEGA SVETA, sprejeta na 17. seji odbora, ki je bila 24. maja 
2022 

 
I. 

Odlok o spremembah Odloka o proračunu za leto 2022-2 GMS – 663 
 

Odbor za lokalno samoupravo in splošne zadeve predlaga Mestnemu svetu, da Odlok o 
spremembah Odloka o proračunu za leto 2022-2 sprejme. 

 
II. 

Strategija Pametno mesto Maribor 2030 GMS – 665 
 

Odbor za lokalno samoupravo in splošne zadeve predlaga Mestnemu svetu, da sprejme 

Strategijo Pametno mesto Maribor 2030. 
 

III. 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Skupne občinske 

uprave Maribor GMS – 670 
 

Odbor za lokalno samoupravo in splošne zadeve predlaga Mestnemu svetu, da Odlok o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave Maribor, 
sprejme po skrajšanem postopku. 

 
IV. 

Odlok o spremembah Odloka o varstvu pred naravnimi nesrečami in drugimi 
nesrečami v Mestni občini Maribor GMS – 671 

 
Odbor za lokalno samoupravo in splošne zadeve predlaga Mestnemu svetu, da Odlok o 
spremembah Odloka o varstvu pred naravnimi nesrečami in drugimi nesrečami v Mestni 
občini Maribor sprejme. 

 
V. 

Etični kodeks funkcionark in funkcionarjev MO Maribor GMS – 675 
 
 

Odbor za lokalno samoupravo in splošne zadeve predlaga Mestnemu svetu, da Etični 
kodeks MO Maribor sprejme. 

https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/05/GMS-663.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/05/GMS-665.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/05/GMS-670.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/05/GMS-671.pdf


 
VI. 

Seznanitev z modelom in pričetkom procesa participativnega proračuna Mestne 
občine Maribor za obdobje 2023-2024 GMS – 674 

 
 

Odbor za lokalno samoupravo in splošne zadeve predlaga Mestnemu svetu, da se seznani 

z modelom in pričetkom procesa participativnega proračuna MO Maribor za obdobje 2023-
2024. 
 
Odbor po opravljeni obširni razpravi predlaga, da se pri izvajanju procesa participativnega 
proračuna MO Maribor poiščejo rešitve za izboljšanje komunikacije in da se omogoči 
predhodno sodelovanje pred posameznimi postopki v procesu med pripravljavci 
participativnega proračuna ter MČ in KS, v izogib razvrednotenju vloge MČ, KS ter 
njihovega proračunskega in investicijskega načrtovanja. 
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