
MESTNA OBČINA MARIBOR 
           MESTNI SVET 
    Odbor za komunalne in  
  gospodarske javne službe 

 
Številka: 0130 –155 /2022 
Datum:   14. 9. 2022 

V  A  B  I  L  O  

 
sklicujem 38. sejo Odbora za komunalne in gospodarske javne službe, ki bo 

 
v sredo, 21. septembra 2022, ob 15.30 uri 

v pisarni 240, II. nad. MOM 
 
Predlagam naslednji dnevni red: 
1. Sprejem dnevnega reda 
2. Strategija pametno mesto Maribor 2030 – druga obravnava GMS - 665  

3. Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor v obdobju I-VI 2022 GMS - 709 

4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu za leto 2022-3- skrajšan postopek  

GMS – 720 

5. Elaborat in cene odvajanja odpadne vode, omrežnine, cene pregleda malih komunalnih 

čistilnih naprav do 50 PE, cene pregleda priklopa na sistem javne kanalizacije v Mestni 

občini Maribor GMS - 727 

6. Odlok o spremembi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor 

– skrajšani postopek GMS – 718 

7. Odlok o načinu opravljanja dela lokalne gospodarske javne službe  urejanja in čiščenja 

zelenih javnih površin v Mestni občini Maribor - prva obravnava GMS – 729 

8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske 

javne službe urejanja in čiščenja utrjenih javnih in zelenih javnih površin v Mestni občini 

Maribor - skrajšani postopek GMS – 730 

9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije 

za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja utrjenih javnih in 

zelenih javnih površin v Mestni občini Maribor - skrajšani postopek GMS – 731  

10. Odlok o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v Mestni občini  Maribor – 

skrajšani postopek GMS – 733 

11. Razno  

 
Prosim, da se seje zagotovo udeležite, morebitno odsotnost pa sporočite Rosana Klančnik na 
tel. štev. 2201 – 241, ali na elektronski naslov: rosana.klancnik@maribor.si. 
 
 
                                                                                                             mag. Stojan AUER, l. r. 

                                                                                                                Predsednik odbora                      
VABLJENI: 

 člani odbora, 

 mag. Mateja CEKIĆ, vodja UFP 
 
 
V  VEDNOST: 

 Aleksander Saša ARSENOVIČ, župan  

 Samo Peter MEDVED, podžupan 

 Srečko ĐUROV, v. d. direktorja mestne uprave 

https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/09/GMS-665.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/09/GMS-709-compressed.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/09/GMS-720.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/09/GMS-727.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/09/GMS-718.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/09/GMS-729.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/09/GMS-730.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/09/GMS-731.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/09/GMS-733.pdf
mailto:rosana.klancnik@maribor.si

