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OBČINA KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU  

Nadzorni odbor 

Občine Križevci pri Ljutomeru 

Križevci 11 9242 Križevci pri 
Ljutomeru telefon: (02) 584 40 40 fax: 
(02) 584 40 46 http://www.obcina-
krizevci.si/sl/ e-mail: info@obcina-
krizevci.si

Datum:6.2.2013 

LETNI PROGRAM DELA NADZORNEGA ODBORA OBČINE KRIŽEVCI ZA LETO 2013 

 
Nadzorni odbor v sestavi:  
Uršič Darinka – predsednica NO 
 mag. Hermina Vrbanjšak, članica 
 Miroslav Horvat, član 
 Franc Štuhec, član 
 Katja Tomažič, članica 
 

Na podlagi 40. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01, 74/02) in 11. člena 
Poslovnika Nadzornega odbora Občine Križevci je Nadzorni odbor Občine Križevci na svoji 14. 
redni seji, dne 6.2.2013 sprejel letni program dela za leto 2013. 

NO si je na 14. redni seji za leto 2013 zadal sledeče naloge: 
 
1. Pregled predloga  proračuna za leto 2013; termin: januar 2013; sodelujejo vsi člani NO; 

 
2. Pregled poročila o notranji reviziji za leto  2011; termin: januar 2013, sodelujejo vsi člani NO 

 
3. Nadzor letnega zaključnega računa proračuna Občine Križevci za leto 2012; termin: marec  

2013; sodelujejo vsi člani NO;  
 

4. Pregled delovanja vsaj dveh izmed športnih društev (ŠD Lukavci in ŠD Bučečovci – Kalinovjak), 
termin: marec  - maj  2013,  sodelujejo vsi člani NO; 

 
5. Pregled delovanja vsaj enega izmed kulturnih društev (KUD Križevci), termin: maj  2013,  

sodelujejo vsi člani NO; 
 

6. Pregled delovanja  ŠZ Križevci, termin: maj  2013,  sodelujejo vsi člani NO;  
 

7. Polletni nadzor razpolaganja z občinskim premičnim in nepremičnim premoženjem; termin 
september – oktober 2013; sodelujejo vsi člani NO; 

 
8. Pregled delovanja vsaj dveh izmed gasilskih društev (PGD Ključarovci in PGD Boreci), termin: 

november  2013,  sodelujejo vsi člani NO; 
 

9. Nadzorni odbor pričakuje, da mu bo omogočeno izobraževanje članov; lahko sodelujejo vsi 
člani NO; 

 
10. Poleg rednih nadzorov predvidenih v tem programu dela, bo Nadzorni odbor opravil tudi izredne 

nadzore ali zadeve, ki jih bodo naslovljeno na Nadzorni odbor predlagali župan, občinski svet al i 
druge pravne ali fizične osebe. 

 
11. Konec leta bo nadzorni odbor izdelal poročilo o svojem delu in ga posredoval županu in 

občinskemu svetu. 
 

Predsednik nadzornega 
odbora Darinka Uršič 
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      Prejmejo: 
člani nadzornega odbora  
župan občine  
občinski svet       
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