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MESTNA OBČINA MARIBOR  
PRIPRAVLJA OBČINSKI PROGRAM VARSTVA OKOLJA ZA OBDOBJE 2021-2030 

(OPVO MOM 2030) 
 
 

Mestna občina Maribor je na 16. seji Mestnega sveta Mestne občina Maribor dne 31. marca 2008 sprejela 

Občinski program varstva okolja (OPVO za MB) za obdobje 2008-2013. Po tem obdobju je bila v letu 2018 

izdelana Evalvacija občinskega programa varstva okolja za Maribor za obdobje 2008-2013, izvedena glede 

na leto 2016. 

Zakon o varstvu okolja  (ZVO-1) v 38. členu določa obveznost, da mestne občine pripravijo in potrdijo 

občinski program varstva okolja. Občinski program varstva okolja ne sme biti v nasprotju z nacionalnim 

programom in operativnimi programi varstva okolja.  

V skladu z ZVO-1 so z Nacionalnim programom varstva okolja (NPVO) določene dolgoročne usmeritve, cilji 

ter naloge varstva okolja za celotno območje Slovenije. NPVO pomeni družbeno soglasje glede prihodnjega 

varstva okolja oziroma okoljskih robnih pogojev razvoja Slovenije, ki ima dolgo tradicijo in vzpostavljeno 

upravno organiziranost varstva okolja ter podporo nevladnih organizacij in drugih strokovnih inštitucij ter 

posameznikov. Potem ko je bila Resolucija o NPVO za obdobje 2020-2030 sprejeta šele marca 2020 (Ur. 

list RS, št. 31/2020), prejšnji NPVO pa je bil sprejet za obdobje 2007-2012, so bile dane ustrezne strokovne 

podlage in izhodišča tudi za pripravo novega OPVO za Mestno občino Maribor. 

Občinski program varstva okolja (v nadaljevanju OPVO) je krovni strateški dokument, ki opredeljuje okoljske 

probleme in vizijo lokalne skupnosti za trajnostno urejanje okoljskih zadev, postavlja prioritete reševanja 

okoljskih problemov, opredeljuje najbolj primerne strategije za reševanje problemov, jih finančno in časovno 

ovrednoti in določi korake za uresničitev ciljev ter nastavi sistem za vrednotenje rezultatov izvajanja. Priprava 

OPVO je proces, ki aktivira večje število akterjev na področju varstva okolja in velik del občinske uprave. 

Mestna občina Maribor je marca 2020 uspešno izvedla postopek javnega naročila male vrednosti z namenom 

izbora izvajalca (pripravljavca) Občinskega programa varstva okolja Mestne občine Maribor za obdobje 2021-

2030 (OPVO MOM 2030). Z izbranim izvajalcem, to je s podjetjem DELTAPLAN d.o.o., ki bo OPVO pripravil 

skupaj z inštitutom E-zavod, je bila junija 2020 tudi podpisana pogodba in postopek priprave oz. izdelave 

dokumenta se je lahko pričel. 

Načrtovano je, da bo priprava OPVO MOM 2030 potekala fazno in sicer:  

1.  Faza - izdelava osnutka OPVO MOM 2030 po posameznih tematskih sklopih, kjer bo vključena strokovna 

javnost. Predviden zaključek te faze je november 2020 

2.  Faza - javna obravnava osnutka OPVO MOM 2030, kjer bo vključena širša javnost. Predviden zaključek te 

faze je januar 2021 

3.  Faza - predložitev OPVO MOM 2030 v obravnavo na Mestni svet MOM in sprejem dokumenta. Predviden 

sprejem OPVO in s tem tudi zaključek izdelave dokumenta je načrtovan do konca junija 2021.  

 

Maribor, 27.7.2020 
 

Skupna občinska uprava Maribor 
Skupna služba varstva okolja 

Cvetka SLANA, vodja službe 

DELTAPLAN  
storitveno in svetovalno podjetje d.o.o. 

Mirko Šprinzer, direktor 
 

 E-zavod 
Zavod za projektno svetovanje, raziskovanje in 

razvoj celovitih rešitev 
Marjetka LAŠIČ, direktorica 
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