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STALIŠČE  
ODBORA ZA KOMUNALNE IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE H GRADIVU ZA 36. REDNO 

SEJO MESTNEGA SVETA  
 

Odbor za lokalno samoupravo in splošne zadeve je na 38. seji, 21. septembra 2022, obravnaval 
gradiva za 36. redno sejo mestnega sveta in oblikoval 

 
STALIŠČE: 

 
 

I. 
 

Strategija pametno mesto Maribor 2030 – druga obravnava GMS - 665 
 

Odbor za komunalne in gospodarske javne službe se je seznanil s strategijo in predlaga Mestnemu 
svetu Mestne občine Maribor, da jo v drugi obravnavi potrdi. 

 
 

II. 
 

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

 
Odbor za komunalne in gospodarske javne službe se je seznanil s Poročilom o izvrševanju 
proračuna Mestne občine Maribor v obdobju I- VI 2022 GMS - 709 
 
 

III. 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu za leto 2022- 

3- skrajšan postopek  GMS – 720 

 
Odbor za komunalne in gospodarske javne službe se je seznanil z Odlokom o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o proračunu za leto 2022- 3- skrajšan postopek  GMS – 720 in predlaga 
Mestnemu svetu Mestne občine Maribor, da ga sprejme po skrajšanem postopku. 

 
 
 
 
 

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-709-compressed.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/09/GMS-720.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/09/GMS-720.pdf
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IV. 
 

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 

 
Odbor za komunalne in gospodarske javne službe se je seznanil z 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. 
 
Odbor za komunalne in gospodarske javne službe predlaga Mestnemu svetu Mestne občine 
Maribor, da  potrdi cene odvajanja odpadne vode, omrežnine, cene pregleda malih komunalni 
čistilnih naprav do 50 PE in cene pregleda priklopa na sistem javne kanalizacije v Mestni Občini 
Maribor.  
 
 

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

– skrajšani postopek GMS – 718 

 
Odbor za komunalne in gospodarske javne službe se je seznanil z Odlokom o lokalnih gospodarskih 
javnih službah v Mestni občini Maribor – skrajšani postopek GMS – 718 in predlaga Mestnemu svetu 
Mestne občine Maribor, da ga sprejme po skrajšanem postopku 
 
 

 
VI. 

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

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

 

Odbor za komunalne in gospodarske javne službe se je seznanil z Odlok o načinu opravljanja dela 

lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja zelenih javnih površin v Mestni občini Maribor 

- prva obravnava GMS – 729  in predlaga Mestnemu svetu Mestne občine Maribor, da ga v prvem 

branju sprejme. 

 
VII. 

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 

 

Odbor za komunalne in gospodarske javne službe se je seznanil z 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 in 

predlaga Mestnemu svetu Mestne občine Maribor, da ga sprejme po skrajšanem postopku. 

 

 

VIII. 

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 

 
Odbor za komunalne in gospodarske javne službe se je seznanil z 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 - 

https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/09/GMS-727.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-718.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/09/GMS-729.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-730.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/09/GMS-731.pdf
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skrajšani postopek GMS – 731 in predlaga Mestnemu svetu Mestne občine Maribor, da ga sprejme 

po skrajšanem postopku. 

 

 
X. 

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

skrajšani postopek GMS – 733 

 
Odbor za komunalne in gospodarske javne službe se je seznanil z Odlok o subvencioniranju 

stroškov prevoza pitne vode v Mestni občini Maribor – skrajšani postopek GMS – 733 in predlaga 

Mestnemu svetu Mestne občine Maribor, da ga sprejme po skrajšanem postopku. 

 
 
 
 Stojan AUER l.r. 

           Predsednik odbora  

https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/09/GMS-733.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/09/GMS-733.pdf

