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

športnih objektov v Mestni občini Maribor GMS – 428  – druga obravnava 
 
Odbor predlaga mestnemu svetu Mestne občine Maribor, da sprejme Odlok o načinu 
izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe  upravljanja javnih športnih objektov v 
Mestni občini Maribor, v drugi obravnavi. 
 
Odbor kljub dopolnjenemu poslovnemu načrtu z swot analizo še vedno ni prepričan, da bo 
poslovanje novega poslovnega subjekta Šport Maribor d.o.o. pozitivno in da njegovo 
poslovanje ne bo finančno preobremenjevalo ostalih javnih podjetij povezanih v holding. 
Pomisleki so zaradi trenutnega načina vodenja sedanjega zavoda, izrednega slabega stanja 
športne infrastrukture ter bojazni, da odslej nov pravni subjekt ne bo mogel zaradi svoje 
pravne oblike pridobivati evropskih sredstev in voditi investicij v infrastrukturo. 

 
II. 

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 - druga 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 drugi obravnavi. 
 
 

III. 
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu MOM za leto 2021- skrajšani 

postopek GMS – 449 
 

Odbor predlaga mestnemu svetu Mestne občine Maribor, da sprejeme Odlok o spremembah 
in dopolnitvah Odloka o proračunu MOM za leto 2021 po skrajšanem postopku. 
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Odbor še predlaga, da se za sanacijo bodonske jame na Studencih pripravi projektna 
dokumentacija, ki se jo predloži na resorno ministrstvo, saj lahko le-to v okviru sanacije starih 
okolijskih bremen in za ta namen zagotovljenih sredstev, to jamo tudi primerno uredi. 

IV. 
Soglasje k nakupu 100% poslovnega deleža v Inštitutu Wcycle Maribor in  pripojitvi 

GMS – 457 
 

Odbor predlaga mestnemu svetu Mestne občine Maribor, da poda soglasje k nakupu 100% 
poslovnega deleža v Inštitutu Wcycle Maribor in  pripojitvi. 
 
Odbor ob soglasju za nakup poslovnega deleža v Inštitutu Wcycle opozarja, da je nujno, da 
nov lastnik znamko Wcycle ohrani, jo pravno zaščiti ter aktivno uporablja tudi naprej pri vseh 
svojih aktivnostih v povezavi s krožnim gospodarstvom. Odbor opozarja, da je bilo v zadnjih 
letih pod to znamko veliko narejenega za promocijo in uvajanje krožnega gospodarstva, tako 
v Sloveniji kot v tujini in tega nikakor ne smemo opustiti. 
 
 

V. 
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Regionalna razvojna 

agencija za Podravje – Maribor – skrajšani postopek GMS – 458 
 

Odbor predlaga mestnemu svetu Mestne občine Maribor, da sprejme Odlok o spremembah 
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor po 
skrajšanem postopku. 
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