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I. 
Odlok o načinu izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe upravljanja 

začasnih parkirišč in garaž v Mestni občini Maribor - druga obravnava 
 

Odbor predlaga mestnemu svetu, da Odlok o načinu izvajanja izbirne lokalne gospodarske 
javne službe upravljanja začasnih parkirišč in garaž v Mestni občini Maribor sprejme. 

 
II. 

Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje izbirne lokalne 
gospodarske javne službe upravljanja začasnih parkirišč in garaž v Mestni občini 

Maribor - druga obravnava 
 
Odbor predlaga mestnemu svetu, da Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za 
opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe upravljanja začasnih parkirišč in garaž 
v Mestni občini Maribor sprejme. 
 

III. 
Občinski program varstva okolja Mestne občine Maribor za obdobje 2021-2030 

 
Odbor predlaga mestnemu svetu, da Občinski program varstva okolja Mestne občine Maribor 
za obdobje 2021-2030 sprejme.  
 
Odbor je zadovoljen s predstavljenim programom, saj meni, da je program pripravljen po 
sodobnih smernicah znanosti in stroke tako na lokalni, nacionalni kot globalni ravni. Ob enem 
pa upa, da ta dokument ne bo še eden kot mnogi drugi, katerih načrtovani ukrepi ostajajo 
nerealizirani, saj je program zastavljen zelo široko in tako posega  v več drugih aktov, ki jih je 
MO Maribor že sprejela in so v izvajanju. 
Odbor še predlaga, da se v program vključi več podatkov o realizaciji ciljev ter doseganju  
kazalnikov preteklega programa varstva okolja in se želi podrobneje seznaniti z 
razporeditvijo sredstev, planiranih v proračunu za leti 2021 in 2022, glede na to, da bo za 
izvajanje vseh ukrepov v obdobju od 2021 do 2025 potrebnih cca 84 mio eur, od tega pa se 
kar 46 % celotne ocene sredstev zagotavlja iz virov v proračunu MO Maribor. 
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VI. 
 

Odlok o spremembah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni 
občini Maribor - skrajšani postopek  (doda se nova gospodarska javna služba 

upravljanje javnih športnih objektov) 
 

Odbor predlaga mestnemu svetu, da Odlok o spremembah Odloka o lokalnih gospodarskih 
javnih službah v Mestni občini Maribor sprejeme po skrajšanem postopku. 
 
Odbor še opozarja, da se s spremembo dokumenta, vzpostavlja nova izbirna gospodarska 
javna služba upravljanja športnih objektov v Mariboru, v novo nastali gospodarski družbi in je 
zato težko vnaprej predvideti ekonomsko upravičenost izvajanja te službe v prihodnosti.   
 
 
                                mag. Stojan AUER 
                                                                                                               Predsednik odbora                        
 


