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POROČILO
O DELU NADZORNEGA ODBORA OBČINE ČRNOMELJ ZA LETO 2012

Nadzorni odbor Občine Črnomelj je tudi v letu 2012 deloval v sestavi (Jožef Strmec,
mag.Andrej Beličič, Mateja Perak, Dejan Čurk, Marjan Hutar), kot je bil imenovan na seji
Občinskega sveta Občine Črnomelj, dne 23.12.2010, ter v okviru pristojnosti, ki so
opredeljene v določilih Zakona o lokalni samoupravi in Statuta Občine Črnomelj.
Naloge nadzora so bile opredeljene s Programom dela nadzornega odbora za leto 2012, ki je
bil sprejet na seji nadzornega odbora dne 12.12.2011 in posredovan tudi Županji Občine
Črnomelj in Občinskemu svetu na seji v decembru 2011. V programu so bile upoštevane
pristojnosti nadzornega odbora, ki so opredeljene v 39.čl. Statuta Občine Črnomelj, te pa so:
-

opravljanje nadzora nad razpolaganjem nad premoženjem občine;
nadzor namenskosti in smotrnosti porabe sredstev občinskega proračuna;
nadzorovanje finančnega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev.

V okviru teh nalog sodi ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja občinskih organov,
občinske uprave, krajevnih skupnosti (13), javnih zavodov (13) ter drugih porabnikov javnih
sredstev (Komunala, društva) ter tudi ocenjevanje učinkovitosti in gospodarnosti porabe
občinskih javnih sredstev.
Pri svojem delu je nadzorni odbor upošteval veljavne finančne predpise, posebej Zakon o
javnih financah, Zakon o računovodstvu ter tudi predpise o delu nadzornega odbora.
Nadzorni odbor je imel v letu 2012 6 sej, na katerih je obravnaval in sprejemal poročila o
nadzoru. Poudariti je potrebno, da ima nadzor, ki sta ga praviloma opravljala po dva člana na
podlagi pooblastil več faz in sicer: pregled dokumentacije, razgovor z odgovornimi, priprava
osnutka nadzornega poročila, obravnava osnutka in posredovanje le tega nadzorovanemu
subjektu, usklajevanje v primeru ugovora na ugotovitve, sprejem končnega poročila in presoja
izpolnjevanja ugotovitev in predlogov za ureditev morebitnih ugotovljenih nepravilnosti.
Nazorni odbor je na posameznih sejah obravnaval več poročil o nadzoru skupaj in tako tudi
zavestno varčeval pri porabi sredstev (sejnine, izvedba nadzora, kar je sicer opredeljeno v 10.
čl. Pravilnika o plačah in drugih prejemkov občinskih funkcionarjev…).
V letu 2011 in delno v letu 2012 je nadzorni odbor opravil nadzore v:
- zaključnega računa proračuna Občine Črnomelj za leto 2011
- premoženjske bilance Občine Črnomelj po stanju na dan 31.12.2011
- polletnega poročila županje o izvrševanju proračuna za leto 2012 ter
- finančno poslovanje v letu 2012 v:
- Osnovi šoli Loka Črnomelj
- Glasbeni šoli Črnomelj

- Knjižnici Črnomelj
- Zavodu za izobraževanje in kulturo Črnomelj
- Osnovni šoli Dragatuš
- Osnovni šoli Mirana Jarca Črnomelj
- Krajevni skupnosti Adlešiči
- Krajevni skupnosti Griblje.
Končna poročila o nadzoru so bila posredovana takoj po sprejemu nadzorovanim subjektom
in objavljena na spletni strani Občine Črnomelj (nekatera žal pozno!) in tako ugotovitve
finančnega poslovanja dane na vpogled javnosti in svetnikom. Županja Občine Črnomelj pa je
poročila prejemala takoj po sprejemu. Ugotovitve o nadzoru občinskega proračuna pa so bile
svetnikom posredovane tudi na sejah Občinskega sveta, ko so se obravnavala tovrstna
poročila (zaključni račun, proračun, premoženjska bilanca, letno poročilo).
Iz navedenega razloga v tem poročilu ne opisujemo kakšna mnenja, priporočila in predlogi so
bili dani nadzorovanim subjektom. So pa ti v smislu 47.čl. Statuta dolžni ugotovitve,
priporočila in predloge upoštevati in ugotovljene pomanjkljivosti odpraviti. Nadzorni odbor je
od vseh nadzorovanih zahteval, da do opredeljenega roka nadzorni odbor pismeno obvestijo,
kako so predlagano upoštevali. Vsi nadzorovani so odgovorili pozitivno, tudi županja Občine
Črnomelj. Ob naknadnih pregledih bo mogoče izpolnjevanje preveriti.
O opravljenih pregledih finančnega poslovanja, vezanih na javna sredstva je Nadzorni odbor
ugotovil, da je potekalo finančno poslovanje v nadzorovanih subjektih zakonito, nadzorovano
in varčno in se je odvijalo v okviru sprejetih finančnih načrtov ter razpoložljivih finančnih
sredstvih. Manjše nepravilnosti so se lahko sprotno odpravile, tako da poslovanje ni imelo
negativnih posledic.
Delo Nadzornega odbora je potekalo po programu dela in v sodelovanju z odgovornimi v
nadzorovanih subjektih, ki so nadzornikom omogočili vpogled v vso zahtevano in za nadzor
potrebno dokumentacijo ter tudi odgovorno sprejeli ter upoštevali ugotovitve in predloge
nadzornega odbora za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti.
Nadzorni odbor je 10.12.2012 že sprejel tudi Program dela za leto 2013. V programu je
predvidenih najmanj 11 nadzorov, kar bo znatno obremenjevalo nadzornike, ki svoje
aktivnosti opravljajo praviloma v popoldanskem času, kar je posebej obremenjujoče. Za
nadzorni odbor opravlja strokovna (zapisniki sej, konzultacije) in administrativna opravila
vodja financ v občinski upravi, ves nadzor, za katerega je treba veliko časa in znanja pa
morajo opraviti in poročila o ugotovitvah napisati ter predstaviti predsednik in člani
nadzornega odbora sami (kar npr. pri občinskih svetnikih in članih drugih delovnih teles ni
slučaj!). Nadzorni odbor ocenjuje, da je svoje obveznosti izpolnil v okviru pooblastil in
pričakovanj dobro. Pričakovati je, da bo tudi delo nadzornega odbora v naslednjem letu
potekalo uspešno.
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