
 

 

   

 

MESTNA OBČINA MARIBOR 
NADZORNI ODBOR  

 
Številka: 0130-199/2020-6 
Datum: 4.1.2021 

*0130-199/2020-6* 
 
 
 

V A B I L O  
 

Sklicujem 14. sejo nadzornega odbora, ki bo 
 

v ponedeljek, 11. januarja 2021, 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 13. seje 
4. Pregled realizacije sprejetih sklepov NO 
5. Obravnava gradiva Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Športni objekti Maribor v družbo z 

omejeno odgovornostjo Športni objekti Maribor d.o.o. – prva obravnava (GMS-365) 
6. Seznanitev s končnim poročilom o opravljeni izredni notranji reviziji pravilnosti poslovanja v 

Uradu za šport Mestne občine Maribor glede pravilnosti in gospodarnosti vodenja investicije 
Pristan (GMS - 357) 

7. Obravnava poročila o upoštevanju priporočil in predlogov (Nadzor vseh svetovalnih pogodb in 
poročil o obsegu izvedenih aktivnostih v javnih zavodih, oz. posrednih uporabnikih občinskega 
proračuna (v urah ali aktivnostih) 

8. Obravnava poročila »JP Marprom d.o.o. pri izvajanju gospodarske javne službe in koncesijskih 
pogodb« 

9. Obravnava osnutka poročila o opravljenem nadzoru »Obravnava zaključnih računov in letnih 
poročil 2019 izvajalcev lokalnih gospodarskih javnih služb - oskrba s toploto« 

10. Obravnava predlogov za Program dela NO za leto 2021 
11. 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: Gregor ŽIVKO, odvetnik 
dr. Samo Peter MEDVED, podžupan 

- k točki 6: Vid PLOHL, zunanji revizor 

- k točki 7:  Boris COKOJA               

- k točki 8: Florjana BOHL 

- k točki 9: Florjana BOHL 
 
 

 

PREDSEDNIK 
    mag. Dejan PETKOVIČ, l.r. 

 

https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=39834
https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=39767
mailto:tadeja.cretnik@maribor.si
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V VEDNOST: 

- Rosana KLANČNIK, vodja Službe za delovanje mestnega sveta 

- Aleksander Saša ARSENOVIČ, župan MOM 

- mag. Nataša RODOŠEK, direktorica MU 

 


