
     MESTNA OBČINA MARIBOR 
            NADZORNI ODBOR 

 
 
Številka:  01100-155/2019   
Datum:  26. 11. 2019 

 
 

V A B I L O  
 

Sklicujem 6. sejo nadzornega odbora, ki bo 
 

v ponedeljek, 2. decembra 2019, ob 16. uri 
v pisarni številka 241/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 5. seje  
4. Seznanitev s poročilom odvetniške pisarne Živko in Purg glede kronologije dogodkov 

pri prenosu premoženja MOM na Športni center Pohorje 
5. Pregled realizacije sprejetih sklepov NO 
6. Osnutek poročila o nadzoru pregleda zaključnega računa proračuna MOM za leto 

2018 na področjih: 

 Konto 4206 – odhodki za nakup zemljišč in naravnih bogastev 

 Prihodki od komunalnega prispevka; 

 Prihodki od premoženja: prihodki od najemnine za poslovne prostore; prihodki od 
parkirnin; prihodki od koncesij; 

 Kratkoročne in dolgoročne obveznosti; 

 Konto 4204 - odhodki za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije. 
7. Osnutek poročila o opravljenem nadzoru Pregled dokumentacije upravičenosti in 

realizaciji investicije v sortirnico odpadkov podjetja Snaga d.o.o.  
8. Razprava o pristojnosti Nadzornega odbora o sprejeti dokumentaciji v zadevi vrtca 

Ivana Glinška Maribor 
9. Informacija o prejetem dopisu iz Javnega zavoda Športni objekti Maribor 
10. Priprava programa dela za leto 2020 
11. Razno 

 
 
 
Prosim člane, da vezano na točko 7 predlaganega dnevnega reda preberejo: 

 osnutek poročila o opravljenem nadzoru v podjetju Snaga 

 gradivo za 1. izredno sejo mestnega sveta z dne 25 4. 2019 Predlog oblikovanja cen 
ravnanja s komunalnimi odpadki v letu 2019  pod oznako  GMS – 064  -  (vir: spletna 
stran MOM) 

 po potrebi tudi Letno poročilo podjetja Snaga za leto 2018 (vir: AJPES) 
  
 
Gradivo za 4. sejo boste prejeli naknadno. 

http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=35434


 
 
 
Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno odsotnost pa sporočite Nadi LORBEK po 
telefonu, štev.: 2201-250, ali po elektronski pošti na naslov: nada.lorbek@maribor.si. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VABLJENI:  

- člani nadzornega odbora 
- dr. Drago DUBROVSKI, stečajni 

upravitelj Športnega centra Pohorje 
 

 
PREDSEDNIK 

    mag. Dejan PETKOVIČ, l.r. 
 

 
V VEDNOST: 

- Rosana KLANČNIK, vodja Službe za delovanje mestnega sveta 
- Aleksander Saša ARSENOVIČ, župan MOM 

 Boris ŽELEZNIK, direktor MU 
 

 


