
 

 

   
MESTNA OBČINA MARIBOR 

NADZORNI ODBOR  

 
Številka: 0130-70/2020-6 
Datum: 22.6.2020 

*0130-70/2020-6* 
 
 

V A B I L O  
 

Sklicujem 10. sejo nadzornega odbora, ki bo 
 

v ponedeljek, 29. junija 2020, ob 16. uri 
v Dvorani generala Rudolfa Maistra/II. nadstropje, 

Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1. 
 
DNEVNI RED:   
 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 
2. Obravnava in potrditev dnevnega reda 
3. Obravnava in potrditev zapisnika 9. seje 
4. Pregled realizacije sprejetih sklepov NO 
5. Informacija in seznanitev s poravnavo med MOM in družbo ISKRA Sistemi 

6. Seznanitev z investicijami v teku      
7. Zaključni račun proračuna MOM za leto 2019 (GMS-270) 

Zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2019 - zvezek 1   
Zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2019 - zvezek 2 
Zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2019 - zvezek 3 
Zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2019 - zvezek 4   

8. Seznanitev s pojasnili Službe za razvojne projekte in investicije - Projektne pisarne glede 
ugotovljenih odstopanj pri upravljanju z dokumentarnim gradivom 

9. Seznanitev z izvajanjem nadzorov NO 
10. Razno 

 

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno odsotnost pa sporočite Tadeji ČRETNIK po 
telefonu, štev.: 2201-249, ali po elektronski pošti na naslov: tadeja.cretnik@maribor.si. 
 
 
 
 
 
 
 
 
VABLJENI:  

- člani nadzornega odbora 

- k točki 5: dr. Samo Peter MEDVED, 
podžupan 

- k točki 6: Alenka VOGRIN, Urad za 
finance in proračun 
Simon MIHALINA, predsednik Komisije 
za popis športnih objektov in zemljišč v 
uporabi in pridobivanju 
Janko NEUHOLD, predsednik Komisije 
za popis infrastrukturnih objektov in 
naprav gospodarskih javnih služb v 
uporabi in pridobivanju 
Danijel ŽELEZNJAK, predsednik 

 

PREDSEDNIK 
    mag. Dejan PETKOVIČ, l.r. 

 

http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=38191
http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=38192
http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=38193
http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=38194
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Komisije za popis objektov, zgradb, delov 
zgradb, stanovanj, garaž in počitniških 
objektov v pridobivanju  

- k točki 6, 7: mag. Nataša SLUGA, Urad 
za finance in proračun 

- k točki 8: Barbara MIKUŠ 
MARZIDOVŠEK, p.p. vodja Službe za 
razvojne projekte in investicije - 
Projektne pisarne 

 
 
V VEDNOST: 

- Rosana KLANČNIK, vodja Službe za delovanje mestnega sveta 

- Aleksander Saša ARSENOVIČ, župan MOM 
- mag. Nataša RODOŠEK, v.d. direktorja MU 

 


