
 

 

   

 

MESTNA OBČINA MARIBOR 
NADZORNI ODBOR  

 
Številka: 0130-56/2021-5 
Datum: 6. 04. 2021 

*0130-56/2021-5* 
 
 

V A B I L O  
 

Sklicujem 16. sejo nadzornega odbora, ki bo 
 

v ponedeljek, 12. aprila 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 15. seje 
4. Pregled realizacije sprejetih sklepov NO 
5. Seznanitev s Poročilom o delu Službe notranje revizije MOM v letu 2020 
6. Seznanitev z Dolgoročnim načrtom notranjih revizij v MOM ter Letnim načrtom dela za leto 

2021 Skupne notranjerevizijske službe 
7. Pojasnila, odgovori, pripombe Urada za komunalo, promet in prostor ter Urada za finance in 

proračun na sklepe NO s 15. seje v zvezi s Poročilom o opravljenem nadzoru izvajanja izbirne 
gospodarske javne službe - oskrba s toploto, v skladu s predpisi, odlokom o ustanovitvi 
javnega podjetja ter izvajanja pogodbe o najemu infrastrukture za izvajanje izbirne 
gospodarske javne službe 

8. Obravnava poročila o opravljenem nadzoru »izvajanja obvezne lokalne gospodarske javne 
službe oskrbe s pitno vodo« 

9. Obravnava osnutka poročila o opravljenem nadzoru »Pregled smotrnosti in upravičenosti 
mednarodnih službenih poti v časovnem obdobju 2013-2019, opravljenih s strani župana, 
podžupanov, članov kabineta župana ter občinske uprave« 

10. Obravnava Programa dela NO za leto 2021 
11. Obravnava Poročila o delu NO v letu 2020 
12. 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 - 6: mag. Špela KRAMBERGER, 
vodja Skupne notranjerevizijske službe 

- k točki 7-8: Florjana BOHL, mag. Božidar 
KASTELIC 

- k točki 9: mag. Gregor FICKO, dr. Dušan 
LESJAK 

- k točki 11: mag. Dejan PETKOVIČ, predsednik 
NO 

 

 

PREDSEDNIK 
    mag. Dejan PETKOVIČ, l.r. 
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V VEDNOST: 

- Rosana KLANČNIK, vodja Službe za delovanje mestnega sveta 

- Aleksander Saša ARSENOVIČ, župan MOM 

- mag. Nataša RODOŠEK, direktorica MU 

- Jelka VREČKO, vodja Kabineta župana 

 


