POROČILO
O DELU NADZORNEGA ODBORA OBČINE ČRNOMELJ
V LETU 2017
Poročilo o svojem delu je Nadzorni odbor (v nadaljevanju NO), kot najvišji organ nadzora v občini
dolžan posredovati županji in Občinskemu svetu vsakoletno za preteklo leto, v skladu z 48. členom
Statuta občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11 in 24/14). V tem poročilu navajamo pregled
opravljenega dela, ki je bilo opravljeno v preteklem letu, upoštevajoč program dela za leto 2017,
sprejet 27.12.2016, posredovan županji in Občinskemu svetu in pripravljen skladno z veljavnimi
predpisi iz katerih sledi, da NO:
-

-

opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine
nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev
ugotavlja in nadzoruje zakonitosti in pravilnosti poslovanja občinskih organov, občinske
uprave, krajevnih skupnosti, javnih zavodov in javnih podjetij, ter drugih uporabnikov
sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb, ki razpolagajo z občinskimi sredstvi in
premoženjem
ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe javnih sredstev

Vsa navedena opravila je NO pri svojem delu v letu 2017 izvrševal, ter pri nadzoru upošteval veljavno
zakonodajo (Zakon o lokalni samoupravi, Statut občine Črnomelj, Zakon o javnih financah, Zakon o
računovodstvu, Poslovnik o delu NO, Pravilnik o obveznih sestavinah nadzornega poročila, idr…..).
Nadzorni odbor je imel v letu 2017eno sejo, na kateri je obravnaval in sprejel poročilo o nadzoru.
Na seji je nadzorni odbor obravnaval zaključniračun proračuna občine Črnomelj za leto 2016 in
premoženjsko bilanco občine Črnomelj na dan 31.12.2016. Pri obravnavi so člani NO na zastavljena
vprašanja glede izvrševanja proračuna in premoženjske bilance, dobili ustrezna pojasnila s strani
strokovne službe. Na osnovi odgovorov in pojasnil je NO sprejel sklep, da Zaključni račun za leto
2016 in Premoženjsko bilanco občine na dan 31.12.2016 sprejme v predloženi obliki in vsebini. Na tej
seji je NO predlagal tudi da se opravi nadzor v NK Bela krajina Črnomelj glede vzdrževanja ŠRC Loka.
Posebnih zahtev s strani županje, članov Občinskega sveta ali ostalih občanov za nadzor javnih
sredstev NO ni dobil. Glede na to, da se v skladu z zakonodajo pri posrednih proračunskih
uporabnikih izvaja notranji nadzor javnih financ, za krajevne skupnosti pa finančno poslovanje
opravlja računovodska služba občinske uprave, se smo v NO odločili, da ne bomo brez potrebe
opravljali nadzorov v krajevnih skupnostih, javnih zavodih, javnih podjetjih, ter pri drugih
uporabnikih sredstev občinskega proračuna. S tem je nadzorni odbor zavestno varčeval pri porabi
sredstev.
Delo nadzornega odbora je potekalo po programu dela za leto 2017.
V letu 2018 bo nadzorni odbor delal po programu, ki ga bo sprejel na svoji prvi seji, ki bo 17.1.2018.
Opravljeni bodo nadzori, ki so predpisani in so vezani na občinski proračun (zaključni račun občine
Črnomelj za leto 2017 in premoženjsko bilanco občine Črnomelj za leto 2017).

Člani NO
Marjan Hutar
Jernej Kavšek
Aleš Kuretič
Miroslav Rožman

Predsednik NO
Andrej Matkovič, l.r.

