OBČINA KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU
Nadzorni odbor

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

Križevci, 11.4.2022
Številka: 18 - 04/22
Na podlagi Statuta Občine Križevci pri Ljutomeru (Uradno glasilo slovenskih občin, št.
10/2018), Poslovnika Nadzornega Odbora Križevci pri Ljutomeru, ter sprejetim letnim
programom dela NO za leto 2022, je Nadzorni odbor Občine Križevci pri Ljutomeru na 18.
seji dne 11.4.2022 sprejel

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU
ZAKLJUČNEGA RAČUNA OBČINE ZA LETO 2021
Nadzorni odbor v sestavi:
Uršič Darinka, predsednica NO
Silva Duh, podpredsednica NO
Mira Lovrenčič, članica
Petra Kocjan, članica
Janez Pustinek, član
Prisotni vsi člani nadzornega odbora in povabljeni :
Uršič Darinka, predsednica NO
Silva Duh, podpredsednica NO
Petra Kocjan, članica
in vabljeni: mag. Lidija Domanjko, direktorica občinske uprave
Nataša Antolin, višja referentka, računovodkinja na Občini Križevci
Uvod
Osnovni podatki o nadzorovanem organu
Občina Križevci pri Ljutomeru je postala samostojna leta 1999. Uvršča se med manjše
občine v Sloveniji. Obsega naselja: Berkovci, Berkovski Prelogi, Boreci, Bučečovci,
Dobrava, Gajševci, Grabe, lljaševci, Ključarovci, Kokoriči, Križevci, Logarovci, Lukavci,
Stara Nova vas, Vučja vas in Zasadi.
Pravna podlaga za izvedbo nadzora
• Statut Občine Križevci pri Ljutomeru (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 10/2018),
• Sprejeti letni program dela NO za leto 2022
• Zakon o javnih financah
Namen in cilj nadzora
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Namen nadzora je preveriti pravilnost izvrševanja proračuna, torej namensko rabo
proračunskih sredstev, preveriti popolnost in zakonitost prejemkov ter izdatkov, poročati o
ugotovljenih nepravilnostih ter podati priporočila in predloge za v prihodnje. Cilj nadzora je
izrek mnenja o pravilnosti porabe proračunskih sredstev. Nadzorni odbor je v okviru svojih
pristojnosti, ki so določene v Statutu Občine Križevci (Uradno glasilo slovenskih občin, št.
10/2018), in sprejetim letnim programom dela NO za leto 2022, opravil nadzor zaključnega
računa Občine Križevci za leto 2021dne11.4.2022.
Nadzorovano osebo smo pravočasno obvestili in povabili odgovorne, da se dne 11.4.2022
udeležijo seje in pripravijo dokumentacijo za pregled. Sodelovanje med nadzornim
odborom in občinsko upravo v času opravljanja nadzora je bilo korektno. Omogočen nam
je bil vpogled v vso zahtevano dokumentacijo.
Ugotovitveni del
Na 18. seji se je pod točko 4 obravnaval Zaključni račun občine za leto 2021. Gospa
Nataša Antolin, računovodkinja občine nam je podala pregled postavk proračuna in
predstavila izbrane postavke:
Kratka predstavitev in grobi pregled Zaključnega računa proračuna Občine Križevci
1.
Obrazložitev računovodskih izkazov
2.
Obrazložitev splošnega dela proračuna
3.
Obrazložitev posebnega dela proračuna
Ob predstavitvi proračuna je bilo tekom predstavitve podanih nekaj vprašanj za razjasnitev
nekaterih postavk:
1) Obrazložitev računovodskih izkazov
- kratkoročne terjatve do kupcev v državi
- druge kratkoročne terjatve
2) Obrazložitev splošnega dela proračuna
- bilanca prihodkov proračuna
- bilanca odhodkov proračuna
- primerjava realizacije 2021 s sprejetim planom 2021
3) Obrazložitev posebnega dela proračuna
Gospa Nataša je podala poročilo o točkah posebnega dela proračuna občine, ki je po
priporočilu interne revizijske komisije pri vsaki postavki dopolnjen s cilji in oceno uspeha
pri doseganju le teh. Skoraj pri vseh postavkah so bili zastavljeni cilji doseženi.
Največ sredstev je bilo namenjenih v investicije in investicijsko vzdrževanje javnih poti in
cestne infrastrukture po vaseh.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Občine Križevci
Gospa Nataša je predstavila merila za ocenjevanje uspeha pri doseganju zastavljenih
ciljev ter oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja Občine. Vsako leto je Občina
dolžna opraviti notranjo revizijo poslovanja. Letos je notranjo revizijo opravilo podjetje
J&M RIBIČ d.o.o. iz Maribora. Njihov pregled je bil zelo strokovno naravnan na podlagi
revizijskih metod. Njihove ugotovitve in priporočila se nanašajo predvsem na večje
sklicevanje na pravne podlage, dolgoročne in letne cilje pri poročanju o
posameznih področjih , kar je že upoštevano v Zaključnem računu proračuna Občine.
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Člani NO smo mnenja, da je Zaključni račun Občine Križevci za leto 2021 pregledno,
podrobno in korektno pripravljen. Zaključni račun Občine Križevci za leto 2021 je
pripravljen v skladu z navodili in nam je bil dobro predstavljen s strani gospe Antolin, ki je
odgovorila tudi na vsa dodatna vprašanja. Nadzorni odbor ni ugotovil nepravilnosti, ugotovil
pa je, da so bila sredstva porabljena v skladu s planiranim proračunom Občine.
Sklep:
Člani NO menimo, da je Zaključni račun proračuna Občine Križevci za leto 2021
pregledno, podrobno in korektno pripravljen, in da so bila sredstva porabljena v
skladu s planiranim proračunom. Člani NO smo bili zadovoljni s predstavitvijo ter
pojasnili predstavnice Občine in nismo ugotovili nepravilnosti.
Priporočila in predlogi
Nadzorni odbor ni ugotovil nepravilnosti, zato nima pripomb na Zaključni račun proračuna
Občine Križevci za leto 2021 in predlaga občinskemu svetu Občine Križevci, da sprejme
Zaključni račun proračuna Občine Križevci za leto 2021, kot je predložen.
Opombe:
Nadzorovani lahko na ugotovitve, ocene in mnenja nadzornega odbora Občine Križevci v
roku 1 dan od prejema poročila vloži ugovor pri Nadzornem odboru.
Darinka Uršič
predsednica nadzornega odbora
Vročiti:
1) Nadzorovanemu organu
2) Županu Občine Križevci pri Ljutomeru
3) Občinskemu Svetu Občine Križevci
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