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Nadzorni odbor Občine Črnomelj na podlagi 39. in40.člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS,
št.83/, 24/14 in 66/16) in skladno s 15.členom Poslovnika Nadzornega odbora Občine Črnomelj
(Uradni list RS, št.56/01), na seji dne17.1.2018 sprejema naslednji

PROGRAM NADZORA ZA LETO 2018
Nadzorni odbor Občine Črnomelj kot najvišji organ nadzora v občini bo skladno s svojimi
pristojnostmi, določenimi za veljavnimi predpisi (Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Črnomelj,
idr…) opravil nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoroval namenskost in smotrnost
porabe sredstev občinskega proračuna ter nadzoroval finančno poslovanje uporabnikov proračunskih
sredstev. Nadzorni odbor bo ugotavljal zakonitost poslovanja občinskih organov, občinske uprave,
svetov ožjih delov občine (krajevnih skupnosti), javnih zavodov, javnega podjetja in drugih
porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb, odgovornih za javna sredstva in
občinsko premoženje ter ocenjeval učinkovitost in gospodarnost porabe javnih sredstev.
V letu 2018 bo Nadzorni odbor opravil:
1. Nadzor zaključnega računa proračuna Občine Črnomelj za leto 2017
2. Obravnaval premoženjsko bilanco Občine Črnomelj na dan 31.12.2017
3. Nadzor finančnega poslovanja proračunskih uporabnikov in
porabnikov proračunskih sredstev v letu 2017
4. Nadzor, ki se bo opravil ob naknadno ugotovljenih morebitnih nepravilnostih
5. Nadzor na pobudo Občinskega sveta, županje ali članov Nadzornega odbora
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Nadzor opravijo člani Nadzornega odbora na osnovi pooblastila za nadzor, ki se ga posreduje tudi
nadzorovanemu subjektu.
Poročilo o opravljenem nadzoru, ki vsebuje vse sestavine, določene s Pravilnikom o obveznih
sestavinah poročila NO občine (Uradni list RS, št.23/2009) sprejme Nadzorni odbor in ga posreduje
nadzorovanemu subjektu, po potrebi pa tudi Računskemu sodišču in pristojnemu ministrstvu. V
primeru hujše kršitve predpisov in nepravilnosti v poslovanju tudi organom pregona.
Sredstva, potrebna za izvedbo navedenih nalog se zagotovijo v proračunu občine Črnomelj za leto
2018, skladno z določbami Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in sejninah
članov delovnih teles OS, članov svetov KS in članov drugih občinskih organov Občine Črnomelj.
Predlog programa se predloži županji Občine Črnomelj in Občinskemu svetu.
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