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Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.94/07-uradno prečiščeno besedilo, 27/08odl.US, 76/08, 79/09, 51/10, 8410-odl.US, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 76/16-odl.US, 11/18-ZSPDSLS1 in 30/18), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo, 14/13popr., 101/13, 55/15-ZFisP, 96/15-ZIPRS1617 in 13/18), 39. in 40.člena Statuta Občine Črnomelj
(Uradni list RS, št.83/11, 24/14 in 66/16) in skladno s 15.členom Poslovnika Nadzornega odbora
Občine Črnomelj (Uradni list RS, št.10/18) Nadzorni odbor Občine Črnomelj na 3. redni seji, dne
17.2.2020 sprejema naslednji

LETNI NADZORNI PROGRAM ZA LETO 2020

1. Nadzorni odbor Občine Črnomelj kot najvišji organ nadzora v občini bo v letu 2020 deloval v okviru
pristojnosti opredeljenih v Statutu Občine Črnomelj in Poslovniku Nadzornega odbora Občine
Črnomelj (Uradni list RS, št.10/18). Nadzorni odbor bo nadzoroval namenskost in smotrnost porabe
sredstev iz občinskega proračuna ter finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
Nadzorni odbor bo ugotavljal zakonitost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov ožjih
delov občine (krajevnih skupnosti), javnih zavodov, javnih podjetij in drugih porabnikov sredstev
občinskega proračuna in pooblaščenih oseb, odgovornih za javna sredstva in občinsko premoženje
ter ocenjeval učinkovitost in gospodarnost porabe javnih sredstev.
2. V skladu z določili 39. člena Statuta občine Črnomelj načrtuje Nadzorni odbor v letu 2020
naslednje aktivnosti:
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Poraba proračunskih sredstev

KS
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3.

Poraba proračunskih sredstev

Društvo

zahteven

celoten

zakonitost

V nadzorni program bodo na podlagi potreb iz okolja, pobud članov NO ter prejetih predlogov in
pobud s strani župana, svetnikov Občinskega sveta Občine Črnomelj, vključeni tudi drugi nadzori.
3. Praviloma bodo nadzor opravljali člani Nadzornega odbora, za zahtevnejši nadzor pa bo, v skladu s
50. členom Statuta Občine Črnomelj povabil k sodelovanju ustrezne strokovne sodelavce.
V letu 2020 bo predvidoma izvedenih 7 sej Nadzornega odbora. Redno se bodo sestajale tudi delovne
skupine, ki bodo na osnovi sklepov, sprejetih na sejah Nadzornega odbora, opravljale nadzorne
preglede po sprejetem letnem programu dela Nadzornega odbora.
4. Člani NO se bodo po potrebi udeleževali strokovnih izobraževanj, s katerim si bodo pridobili
ustrezno znanje za opravljanje svoje funkcije.

5. Na osnovi 51. člena Statuta Občine Črnomelj bodo sredstva za delo Nadzornega odbora
zagotovljena v občinskem proračunu na posebni postavki. Sredstva, potrebna za izvedbo navedenih
nalog se zagotovijo v proračunu občine Črnomelj za leto 2020, skladno z določbami Pravilnika o
plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in sejninah članov delovnih teles Občinskega
sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih organov Občine Črnomelj.
Programa se predloži županu Občine Črnomelj in Občinskemu svetu.

Predsednica NO
Stanislava Majerle, l.r.

Priloga: Podrobnejši Nadzorni program
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