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I. 
 Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Snaga d.o.o. GMS – 080  – druga 
obravnava 
 
Odbor predlaga mestnemu svetu Mestne občine Maribor, da sprejme Odlok o ustanovitvi 
Javnega podjetja Snaga d.o.o. v drugi obravnavi. 

 
II. 

Občinski program varstva okolja Mestne občine Maribor za obdobje 2021-2030 GMS – 
412 – druga obravnava; 

 
Odbor predlaga mestnemu svetu Mestne občine Maribor, da sprejme Občinski program 
varstva okolja Mestne občine Maribor za obdobje 2021-2030 v drugi obravnavi. 
 
 

III. 
 

 Zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2020 GMS – 426 
 

Odbor predlaga mestnemu svetu Mestne občine Maribor, da sprejeme Zaključni račun 
proračuna Mestne občine Maribor za leto 2020. 
 
Odbor izraža zadovoljstvo nad realizacijo proračuna lanskega leta, saj je bila ta napram 
prejšnjim letom zelo dobra, ob enem pa opaža zelo nizko realizacijo na področju komunale in 
meni, da bi kljub težki situaciji zaradi covida ter težav pri pripravi projektnih dokumentacij 
morala biti višja. 
 
 

IV. 
Odlok o načinu izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe upravljanja javnih 

športnih objektov v Mestni občini Maribor  GMS – 428  - prva obravnava 
 

Odbor predlaga mestnemu svetu Mestne občine Maribor, da sprejme Odlok o načinu 
izvajanja izbire lokalne gospodarske javne službe upravljanja javnih športnih objektov v 
Mestni občini Maribor v prvi obravnavi. 
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Odbor pričakuje, da se do druge obravnave pripravi dopolnjen poslovni načrt s swot analizo 
Športnih objektov Maribor d.o.o.,  v katerem bodo ovrednotene finančne posledice izvajanja 
koncesije. 
 

V. 
Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje izbirne lokalne 

gospodarske javne službe upravljanja javnih športnih objektov v Mestni občini 
Maribor GMS – 429 - prva obravnava 

 
Odbor predlaga mestnemu svetu Mestne občine Maribor, da sprejme Odlok o predmetu in 
pogojih za podelitev koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe 
upravljanja javnih športnih objektov v Mestni občini Maribor v prvi obravnavi. 
 
 

VI. 
 Cenik parkirnin oziroma najemnin za začasna parkirišča in garaže GMS – 434 

 
Odbor predlaga mestnemu svetu Mestne občine Maribor, da  ne sprejme Cenika parkirnin 
oziroma najemnin za začasna parkirišča in garaže. 
 
Stališče odbora je, da je iz cenika potrebno izvzeti tarifni razred 8, kamor spada 
zaračunavanje parkiranja obiskovalcem prireditev v dvorani Tabor, saj je določilo preveč 
posplošeno in nepravično do tistih, ki na prireditev pridejo z drugimi prevoznimi sredstvi ali 
peš. 
 
 
                                mag. Stojan AUER l.r. 
                                                                                                                 Predsednik odbora                        
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