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STRAN 369

URADNI vESTNIK

Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih sluZbah v Mestni obdini Maribor (MUV 5t.
9ll2 z dne 10. 4.201,2).

ODLOK
o lokalnih gospodarskih javnih sluZbah

v Mestni obiini Maribor
(uradno preti5ieno besedilo 5t. 1)

I. SPLOSNE DOLOdBE

f. ilen
Ta odlok ureja lokalne gospodarske javne sluZbe v Mestni
obdini Maribor, nadin nj ihovega izv ajanja, strokovno-tehnidne,
organizacijske in razvojne naloge, varstvo uporabnikov, financiranje lokalnih gospodarskih javnih sluZb in druga vpra3anja v
zvezi z izvajanjem lokalnih gospodarskih javnih sluZb v Mestni
obdini Maribor (v nadaljevanju: mestna obdina).

2.

OL

ilen

Kot lokalne gospodarskejavne sluZbe se opravljajo dejavnosti, ki so z zakonom dolodene kot obvezne lokalne gospodarske
javne sluZbe in dejavnosti, ki so kot izbime lokalne gospodarske
javne sluZbe dolodene s tem odlokom.

(2) Obvezne lokalne gospodarskejavne sluZbe so dolodene z
zakonom in s tem odlokom.
(3) Izbime lokalne gospodarske javne sluZbe so dolodene s
tem odlokom.
5. tlen
(1) Na obmodju mestne obdine se kot obvezne lokalne gospodarske javne sluZbe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. di5denje komunalne in padavinske odpadne vode,
4. zbir anje komunalnih odpadkov,
5. prevoz komunalnih odpadkov,
6. obdelava me5anih komunalnih odpadkov,
7. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov,
8.
9.

urejanje in di5denje utrjenihjavnih povr5in,
urejanje in di5denje zelenih javnih povr3in,

10. vzdrZevanje obdinskih

javnih cest,

11. pomod, oskrba in namestitev zapu5denih Zivali v zaveti5du,
12. linijski prevoz v mestnem prometu
(2) Kot obvezne lokalne gospodarske javne sluZbe se opravljajo tudi dejavnosti, ki niso dolodene v prejSnjem odstavku, de
tako doloda zakon.

6. Clen

Na obmodju mestne obdine se kot izbirne lokalne gospodarske j avne sluZbe opravlj aj o naslednj e dej avnosti

:

1. upravljanje s pokopali5di, urejanje ter vzdrtevanje
II. NAdIN OPRAVLJANJA LOKALNIH
GOSPODARSKIH JAVNIH SLUZB
3.

(l)

ilen

pristojna ministrstva.
(2) Mestna obdina s posamidnimi odloki podrobneje uredi nadin opravljanja posamezne ali ved lokalnih gospodarskih javnih
sluZb oziroma podrobneje dolodi:
. organizacijsko in prostorsko zasnovo njihovega opravljanja
po vrstah in Stevilu izvajalcev (v reZijskem obratu, javnem
gospodarskem zavodu, javnem podjetju, na podlagi koncesi-

.
.
.
.
.

4.

Lokalne gospodarske javne sluZbe se opravljajo na pod-

lagi predpisanih tehnidnih, oskrbovalnih, stro5kovnih, organizacijskih in drugih standardov ter normativov, ki jih predpi5ejo

.

2.

je)'
vrsto in obsegjavnih dobrin ter njihovo prostorsko razporcditev,

pogoje zazagotavljanje in uporabojavnih dobrin,
pravice in obveznosti uporabnikov,
vire financiranja gospodarskihjavnih sluZb in nadinov njihovega oblikovanja,
vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje lo'
kalne gospodarske javne sluZbe, ki so v lasti mestne obdine
terdeljavne lastnine, kijejavno dobro invarstvo, ki gauZiva,
druge elemente pomembne za opravljanje in razvoj lokalne
gospodarske javne sluZbe.

III.

LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUZBE
4.

ilen

5.
6.
7.
8.
9.

pokopali5d

in pogrebne storitve,
oskrba z energetskimi plini,
oskrba s toplotno energijo,
vzdrLevanle prometnih povr5in, objektov in naprav na, ob ali
nad vozi5di drZavnih cest, ki so namenjene urejanju prometne
ureditve oziroma varnemu odvijanju prometa skozi naselja,
varstvo pred poZarom,
upravljanje s pristaniSdi oziroma vstopno-izstopnimi mesti,
prevoz potnikov po Zidni5kih napravah,
monitoring stanja okolja,
vzdrLevanje in upravljanje Avtobusne postaje Maribor.

7.

ilen

Lokalne gospodarske javne sluZbe iz 5. in 6. dlena tega odloka
se opravljajo na celotnem obmodju mestne obdine, de s tem odlokom ali odlokom iz3. (lena tega odloka za posamezno lokalno
gospodarskojavno sluZbo ni drugade dolodeno.

8. ilen
(1) Javne dobrine, ki se zagotavljajo z lokalnimi gospodarskimi javnimi sluZbami, so pod enakimi pogoji dolodenimi z zakonom ali odlokom mestne obdine dostopne vsakomur.
(2) Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi lokalnimi gospodarskimi javnimi sluZbami, je za uporabnike obveznao(e zakon ali na njegovi podlagi izdan predpis za posamezne

primere ne doloda drugade.
(3) Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z izbimimi lo-

kalnimi gospodarskimi javnimi sluZbami, za uporabnike ni obvezna, (e zakon ali odlok mestne obdine za posamezne primere ne

