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I. 
Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Mestni občini  

Maribor – druga obravnava GMS – 342 
 

Odbor predlaga mestnemu svetu, da sprejme Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo 

uporabnikov javnih dobrin v Mestni občini Maribor v drugi obravnavi. 
 

II. 
Odlok o spremembah Odloka o zelenih površinah na območju Mestne občine  

Maribor – skrajšani postopek GMS – 691 
 

Odbor predlaga mestnemu svetu, da sprejme Odlok o spremembah Odloka o zelenih 

površinah na območju Mestne občine Maribor po skrajšanem postopku. 
 

III. 
Odlok o spremembi Odloka o oglaševanju – skrajšani postopek GMS – 683 

 
Odbor po opravljeni razprave NE predlaga mestnemu svetu, da sprejme Odlok o spremembi 

Odloka o oglaševanju po skrajšanem postopku.  
Sprememba odloka, ki se nanaša na natančnejšo opredelitev objektov za oglaševanje JP 
Snaga d.o.o., pri kateri je možno izvesti brezplačno nameščanje plakatov lahko pomeni upad 
prihodkov in s tem slabljenje podjetja, saj politične stranke za volilno kampanjo dobijo sredstva, 
s katerimi lahko same krijejo stroške nameščanja plakatov. 
 

IV. 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o rabi javnih površin - skrajšani postopek 

GMS – 699 (širitev dnevnega reda) 
 

Odbor predlaga mestnemu svetu, da sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
rabi javnih površin po skrajšanem postopku. 

V. 
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega holdinga Maribor d.o.o. – 

skrajšani postopek  GMS – 690 
 

Odbor predlaga mestnemu svetu, da sprejme Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi 

Javnega holdinga Maribor d.o.o. po skrajšanem postopku.   
 
 

https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/06/GMS-342.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/06/GMS-691.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/06/GMS-683-1.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/06/GMS-699-Odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-Odloka-o-rabi-javnih-povrsin-skrajsani-postopek.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/06/GMS-690.pdf
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VI. 
Predstavitev revidiranega lanskega in tekočega letošnjega poslovanja skupine 
JHMB in povezanih družb, ter strateških ciljev in ključnih projektov podjetij iz 

skupine JHMB GMS – 692 
 

Odbor predlaga mestnemu svetu, da se seznani s Predstavitvijo revidiranega lanskega in 
tekočega letošnjega poslovanja skupine JHMB in povezanih družb, ter strateških ciljev in 
ključnih projektov podjetij iz skupine JHMB. 
 
Odbor še opominja vodstvo JHMB, da odslej redno in v skladu s  15. členom Odloka o 
ustanovitvi javnega holdinga Maribor d.o.o. izpolnjuje svoje obveznosti do ustanovitelja. 
 

VII. 
Elaborat o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Maribor za 

leto 2022 GMS – 693 

Odbor predlaga mestnemu svetu, da sprejme Elaborat o oblikovanju cen storitev oskrbe s 

pitno vodo v Mestni občini Maribor za leto 2022. 

VIII. 
Sprememba cenika prevoza potnikov s krožno kabinsko žičnico (gondolo) na 

Mariborsko Pohorje 
 

Odbor predlaga mestnemu svetu, da: 
- poda soglasje k Ceniku prevoza potnikov s krožno kabinsko žičnico (gondolo) na Mariborsko 

Pohorje; 
- da soglaša z umikom internega razdelilnika delitve prihodkov od prodaje kolesarskih 
vozovnic in 
- da soglaša z umikom kombinirane vozovnice gondola + avtobus. 
 

 
 
                                 Stojan AUER l. r. 

                                                                                                              Predsednik odbora                       

https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/06/GMS-692-POROCILO.pdf
https://maribor.si/wp-content/uploads/2022/06/GMS-693.pdf

