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sluje in deluje družbeno odgovorno. Pri tem mestna uprava 
upošteva zlasti:
- dejavnost, dosedanje poslovanje in finančni položaj go-

spodarske družbe ali samostojnega podjetnika posame-
znika;

- usmerjenost gospodarske družbe ali samostojnega podje-
tnika posameznika k razvoju in rasti. 

4) Pri gospodarski družbi ali samostojnemu podjetniku po-
samezniku v ustanavljanju mestna uprava večji pomen 
dejavnosti presoja na podlagi vizije in poslanstva druž-
be, razvojne in trajnostne usmerjenosti družbe, anali-
ze trga, ciljnih trgov, ključnih področij delovanja druž-
be, finančne projekcije, načrta dela in zaposlovanja ter  
drugo.

5) Vlogi za pridobitev dovoljenja za uporabo besede Maribor 
mora vlagatelj priložiti dokumentacijo, iz katere je razvi-
dno izpolnjevanje pogojev po tem odloku.

6) Dovoljenje mestne uprave je potrebno tudi, če se v firmi 
uporabijo besede, ki označujejo samoupravno lokalno sku-
pnost (mestni, občinski).

7) O pritožbi zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena od-
loča župan.«.

3. člen
Za 19. členom se doda novi 19.a člen, ki se glasi:

»19.a člen
1) Dovoljenje za uporabo besede Maribor preneha veljati:

- če se odvzame;
- če se upravičenec pisno odpove uporabi besede Maribor.

2) Mestna uprava lahko odvzame dovoljenje, če ugotovi, da 
gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik 
pri opravljanju svoje dejavnosti huje krši zakonodajo in s 
tem krni ugled Mestne občine Maribor.«.

4. člen
23. člen se spremeni tako, da se glasi:

»23. člen
1) Z globo 1.400 eurov se kaznuje pravna oseba ali samostojni 

podjetnik posameznik, če:
- uporablja grb ali zastavo ali besedo Maribor v obliki ali 

z vsebino, ki je v nasprotju s tem odlokom (2., 3. in 18.a 
člen);

- grb ali zastavo ali besedo Maribor ali njihove sestav-
ne dele zavaruje ali uporablja kot blagovno znamko za 
označevanje blaga ali storitev ali za označevanje prodaj-
nih artiklov ali kot znak različnih prireditev ali kot mo-
del oziroma vzorec za različne druge namene (5. in 18.a 
člen);

- uporablja grb ali zastavo ali besedo Maribor brez dovo-
ljenja ali v nasprotju z izdanim dovoljenjem (18. in 18.a 
člen).

2) Z globo 400 eurov se kaznuje odgovorna oseba pravne ose-
be, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

3) Z globo 400 eurov se kaznuje posameznik, ki stori prekršek 
iz prvega odstavka tega člena.«.
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Na podlagi 9., 10. in 21. člena Zakona o lokalni samoupra-
vi ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 
27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - 
ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 
30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE), 15. člena 
Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1 (Uradni list RS, št. 
65/09 - uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 
44/13 - odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 - ZPosS, 158/20 - 
ZIntPK-C in 18/21) in 23. člena Statuta Mestne občine Maribor 
(Medobčinski uradni vestnik, št. 10/11, 8/14 in 12/19) je Mestni 
svet Mestne občine Maribor na 23. redni seji, dne 27. maja 2021  
sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o grbu in zastavi 

Mestne občine Maribor

1. člen
V Odloku o grbu in zastavi Mestne občine Maribor (Med-

občinski uradni vestnik, št. 27/20) se v 1. členu doda novi drugi 
odstavek, ki se glasi:

»2) Ta odlok ureja uporabo besede Maribor v firmi gospodar-
ske družbe ali samostojnega podjetnika posameznika.«.

2. člen
Za 18. členom se doda novi 18.a člen, ki se glasi:

»18.a člen
1) Besedo Maribor v vseh sklonih in svojilnih pridevnikih (v 

nadaljnjem besedilu: beseda Maribor) je dovoljeno vnesti 
v firmo gospodarske družbe ali samostojnega podjetnika 
posameznika le z dovoljenjem Mestne uprave Mestne ob-
čine Maribor (v nadaljnjem besedilu: mestna uprava) na 
podlagi mnenja posebne komisije. Komisija ima možnost 
podati negativno mnenje v posebej utemeljenih primerih, 
v kolikor obstaja sum, da bi uporaba besede Maribor lahko 
pomenila zaobid določil tega odloka ali zlorabo uporabe 
besede Maribor ter v podobnih primerih.

2) Mestna uprava lahko po prostem preudarku dovoli gospo-
darski družbi ali samostojnemu podjetniku posamezniku 
uporabo besede Maribor, pri tem pa preveri, če:
- ima gospodarska družba ali samostojni podjetnik posa-

meznik izpolnjene davčne in druge javnofinančne obve-
znosti;

- gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik 
ni v postopku insolventnosti oziroma prisilnega prene-
hanja po zakonu, ki ureja finančno poslovanje podjetij, 
postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje;

- gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik 
opravlja pridobitno dejavnost, ki je za Mestno občino 
Maribor večjega pomena.

3) Šteje se, da je dejavnost večjega pomena, če gospodarska 
družba ali samostojni podjetnik posameznik uspešno po-
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5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem vestniku.

Številka: 0070-3/2020-25 Župan Mestne občine Maribor 
Datum: 27. maj 2021 Aleksander Saša Arsenovič, s.r.
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