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I. 
Odlok o spremembah odloka o proračunu za leto 2022 - skrajšani postopek GMS - 569 
 
 
Odbor predlaga mestnemu svetu Mestne občine Maribor, da Odlok o spremembah odloka o 
proračunu za leto 2022 po skrajšanem postopku, sprejme. 

 
II. 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah - skrajšani 
postopek  GMS - 566 

 
Odbor predlaga mestnemu svetu Mestne občine Maribor, da Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o občinskih cestah po skrajšanem postopku, sprejme. 

 
 

III. 
Odlok o preoblikovanju Pogrebnega podjetja Maribor d.d. v Pogrebno podjetje 

Maribor, javno podjetje, d.o.o. - druga obravnava GMS - 576 
 

Odbor predlaga mestnemu svetu Mestne občine Maribor, da Odlok o preoblikovanju 
Pogrebnega podjetja Maribor d.d. v Pogrebno podjetje Maribor, javno podjetje, d.o.o. v drugi 
obravnavi, sprejme. 
 

IV. 
Dokapitalizacija družbe Javni holding Maribor d.o.o.  GMS - 583 

 
Odbor predlaga mestnemu svetu Mestne občine Maribor, da soglaša z dokapitalizacijo družbe 
Javni holding Maribor d.o.o. za namen dokapitalizacije hčerinske družbe Javno podjetje 
Marprom d.o.o. s stvarnim vložkom v višini 1.101.600,00 EUR.  

 
 

V. 
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega holdinga Maribor d.o.o. - skrajšani 

postopek GMS - 578 
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Odbor predlaga mestnemu svetu Mestne občine Maribor, da Odlok o spremembah Odloka o 
ustanovitvi Javnega holdinga Maribor d.o.o. po skrajšanem postopku, sprejme. 

 
VI. 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o statusnem preoblikovanju Marproma, 
javnega gospodarskega zavoda za mestni potniški promet v Javno podjetje Marprom, 

d.o.o.- skrajšani postopek GMS - 579 
 

Odbor predlaga mestnemu svetu Mestne občine Maribor, da Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o statusnem preoblikovanju Marproma, javnega gospodarskega zavoda 
za mestni potniški promet v Javno podjetje Marprom, d.o.o., po skrajšanem postopku, 
sprejme. 

VII. 
Odlok o dopolnitvi Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje 
obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov 

v Mestni občini Maribor - skrajšani postopek  GMS - 580 
 

Odbor predlaga mestnemu svetu Mestne občine Maribor, da Odlok o dopolnitvi Odloka o 
predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne 
službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov v Mestni občini Maribor po skrajšanem 
postopku, sprejme. 
 

VIII. 
Lokalni energetski podnebni koncept Mestne občine Maribor (LEPK MOM 2021) GMS - 

581 

 
Odbor predlaga mestnemu svetu Mestne občine Maribor, da Lokalni energetski podnebni 
koncept Mestne občine Maribor, sprejme. 

 
 

 
 
 

 
 
                                mag. Stojan AUER l. r. 

                                                                                                                 Predsednik odbora                       
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