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Številka: 06102–9/2020/6
Datum:   12.5.2020

ZAPISNIK
o inšpekcijskem nadzoru nad izvajanjem Zakona o javnih financah in 

predpisov, ki urejajo poslovanje s sredstvi državnega proračuna, 
pri Občini Črnomelj

Inšpekcijski nadzor je bil opravljen na podlagi 102. do 106. člena Zakona o javnih financah 
(URL RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 110/2002 - ZDT-B, 56/2002 - ZJU, 
127/2006 - ZJZP, 14/2007 - ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010 - ZUKN, 107/2010, 
110/2011 - ZDIU12, 46/2013 - ZIPRS1314-A, 101/2013, 101/2013 - ZIPRS1415, 38/2014 -
ZIPRS1415-A, 14/2015 - ZIPRS1415-D, 55/2015 - ZFisP, 96/2015 - ZIPRS1617, 80/2016 -
ZIPRS1718, 71/2017 - ZIPRS1819, 13/2018 - v nadaljevanju ZJF) in Zakona o splošnem 
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 UPB - 2, 105/06 ZUS -1, 126/07, 65/08, 8/10, 
82/13). Zapisnik je bil sestavljen v skladu s 3. odstavkom 102. člena ZJF.

Inšpekcijski nadzor je opravil Boštjan Bezek, inšpektor višji svetnik Urada Republike Slovenije 
za nadzor proračuna (v nadaljevanju UNP) na podlagi naloga za inšpekcijski nadzor št. 06102-
9/2020/3 z dne 2.3.2020. 

Pregled dokumentacije in razgovor s pristojnimi osebami Občine Črnomelj je bil opravljen v 
dneh od 3.3.2020 do 9.3.2020 na Občini Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.

I.  Predmet pregleda

Ministrstvo za finance, Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna, je pri Občini Črnomelj  (v 
nadaljevanju OČ), ki jo vodi župan Andrej Kavšek, izvedlo inšpekcijski pregled nad porabo 
sredstev, ki jih je občina v letih 2012, 2013 2016 in 2017 prejela iz proračuna RS, kot sredstva 
za sofinanciranje nalog, programov in investicij (18. člen ZFO-1), v skladu s pooblastili, ki jih 
proračunskim inšpektorjem določa 29. člen ZFO-1. Pregled je bil opravljen na projektih, ki so bili 
s strani RS sofinancirani v zvezi z romsko problematiko. V prijavi, ki jo je prejel UNP so podane 
domneve o neizvedbi oziroma nepopolni izvedbi projektov, ki so bili sofinancirani s strani države 
in občine.
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Področna zakonodaja
- Zakon o financiranju občin (URL RS, št. 123/2006, 57/2008, 36/2011, 14/2015 - ZUUJFO, 
71/2017, 21/2018 - popr.),
- Zakon o javnem naročanju (URL RS, št. 91/2015, št. 14/2018),
- Zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (URL RS, št 33/07)
- ostali podzakonski akti.

II. Ugotovitve

OČ je v letih 2012 do 2017 iz Proračuna RS prejela skupno 518.818,09 EUR sredstev za 
sofinanciranje investicij, vezanih za romsko skupnost, ki prebiva na območju občine.
Proračunski inšpektor je pregledal naslednje projekte.

       a) Rekonstrukcija kanalizacije v romskem naselju Kanižarica – smer IGM

MGRT je v Uradnem listu RS št. 1 z dne 6.1.2012 objavilo javni razpis za sofinanciranje 
projektov osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih v letu 2012. OČ je na razpis 
prijavila projekt „Rekonstrukcija kanalizacije v romskem naselju Kanižarica – smer IGM“. MGRT 
je dne 9.5.2012 izdalo Sklep št 4300-300/2011/201, s katerim je projekt „Rekonstrukcija 
kanalizacije v romskem naselju Kanižarica – smer IGM“ izbran za sofinanciranje v višini do 
največ 150.137,00 EUR.
Pogodba št. C2130-12T510008 o sofinanciranju projekta „Rekonstrukcija kanalizacije v 
romskem naselju Kanižarica – smer IGM“ sklenjena med MGRT in OČ je bila podpisana dne 
6.8.2012. Vrednost projekta je v investicijski dokumentaciji opredeljena v višini 202.436,00 
EUR, vrednost sofinanciranja pa največ do 150.137,00 EUR. Upravičeni stroški projekta so 
gradbena obrtniška in instalacijska dela, strokovni nadzor pri gradnji in projektna dokumentacija. 
Osnova za izplačilo sredstev je pravočasen in potrjen zahtevek za izplačilo. Skrajni rok za 
izstavitev zahtevkov je 26.10.2012.
Izbor izvajalca za izvedbo projekta je OČ izvedla na podlagi 8. točke prvega odstavka 17. člena 
Zakona o javnem naročanju (ZJN-2). Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o. je v 75,83 % 
lastništvu OČ. Pridobljena je bila tudi ponudba CGP d.d. Novo mesto, katere ponudba za 
izvedbo del je bila višja od ponudbe Javnega podjetja Komunala Črnomelj d.o.o.
Gradbena pogodba za gradbena in montažna dela na rekonstrukciji kanalizacije v romskem 
naselju Kanižarica – smer IGM št. 354-10/2012-kan med OČ in Javnim podjetjem Komunala 
Črnomelj d.o.o. je bila sklenjena dne 14.9.2012. Vrednost del v pogodbi je 158.903,34 EUR 
brez DDV. Pogodbena cena je določena po sistemu „ključ v roke“. Rok za izvedbo del je 
25.10.2012. 
Končna situacija v višini 158.903,34 EUR je bila s strani izvajalca OČ izdana dne 22.10.2012. 
OČ je zahtevek za izplačilo sredstev sofinanciranja posredoval MGRT dne 24.10.2013, ki je 
sredstva sofinanciranja v višini 150.137,00 EUR nakazalo OČ dne 20.11.2012. Plačilo izvajalcu 
v višini 158.903,34 EUR je OČ poravnala dne 21.11.2012, plačilo gradbenega nadzora
zunanjemu izvajalcu v višini 3.801,60 EUR pa 22.11.2012. S strani proračunskega inšpektorja 
je bil opravljen ogled opravljenih del na terenu, preverjen je bil gradbeni dnevnik. Proračunski 
inšpektor iz pregledanega zaključuje, da so bila vsa dela opravljena v celoti.

Proračunski inšpektor ni ugotovil nepravilnosti.
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       b) Rekonstrukcija vodovoda v romskem naselju Lokve – smer žaga Župančič

MGRT je v Uradnem listu RS št. 1 z dne 6.1.2012 objavilo javni razpis za sofinanciranje 
projektov osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih v letu 2012. OČ je na razpis 
prijavila projekt „Rekonstrukcija vodovoda v romskem naselju Lokve – smer žaga Župančič“.  
MGRT je dne 9.5.2012 izdalo Sklep št 4300-300/2011/198, s katerim je projekt „Rekonstrukcija 
vodovoda v romskem naselju Lokve – smer žaga Župančič“ izbran za sofinanciranje v višini 
največ do 83.727,00 EUR.
Pogodba št. C2130-12T510005 o sofinanciranju projekta „Rekonstrukcija vodovoda v romskem 
naselju Lokve – smer žaga Župančič“ sklenjena med MGRT in OČ je bila podpisana dne 
6.8.2012. Vrednost projekta je v investicijski dokumentaciji opredeljena v višini 112.952,00 
EUR, vrednost sofinanciranja pa največ do 83.727,00 EUR. Upravičeni stroški projekta so 
gradbena obrtniška in instalacijska dela ter strokovni nadzor pri gradnji. Osnova za izplačilo 
sredstev je pravočasen in potrjen zahtevek za izplačilo. Skrajni rok za izstavitev zahtevkov je 
26.10.2012.
Izbor izvajalca za izvedbo projekta je OČ izvedla na podlagi 8. točke prvega odstavka 17. člena 
Zakona o javnem naročanju (ZJN-2). Za oceno ponudbe izbranega izvajalca je bila pridobljena 
tudi konkurenčna ponudba. 
Gradbena pogodba za gradbena in montažna dela na obnovi vodovoda v romskem naselju 
Lokve – smer Zupančič (žaga) št 354-10/2012-vod med OČ in Javnim podjetjem Komunala 
Črnomelj d.o.o. je bila sklenjena dne 14.9.2012. Vrednost del v pogodbi je 91.497,31 EUR brez 
DDV. Pogodbena cena je določena po sistemu „ključ v roke“. Rok za izvedbo del je 30.9.2012.
Pogodbena partnerja sta dne 19.9.2012 podpisala Aneks št.1 k pogodbi št 354-10/2012-vod, s 
katerim sta podaljšala rok dokončanja del na 23.10.2012.
Izvajalec je za obračun del dne 30.9.2012 izstavil 1. začasno situacijo v višini 45.792,34 EUR in 
dne 22.10.2012 končno situacijo v višini 45.704,97 EUR. 
Zahtevek za izplačilo sredstev sofinanciranja je bil s strani OČ posredovan dne 24.10.2013. 
MGRT je sredstva sofinanciranja v višini 83.727,00 EUR OČ nakazalo dne 20.11.2012. Plačilo 
izvajalcu za 1. začasno situacijo v višini 45.792,34 EUR je OČ poravnala dne 5.11.2012, plačilo 
končne situacije v višini 45.704,97 EUR pa 21.11.2012, plačilo gradbenega nadzora zunanjemu 
izvajalcu v višini 2.196,60 EUR pa 22.11.2012. S strani proračunskega inšpektorja je bil 
opravljen ogled opravljenih del na terenu, preverjen je bil tudi gradbeni dnevnik. Proračunski 
inšpektor je ugotovil, da so bila vsa dela navedena v projektu opravljena.

Proračunski inšpektor ni ugotovil nepravilnosti.

       c) Projekt „Odkup zemljišča za ureditev in zaokrožitev romskega naselja Kanižarica“

MGRT je v Uradnem listu RS št. 22 z dne 15.3.2013 objavilo javni razpis za sofinanciranje 
projektov osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih v letu 2013. OČ je na razpis 
prijavila projekt „Odkup zemljišča za ureditev in zaokrožitev romskega naselja Kanižarica“. S 
strani MGRT je bil dne 23.5.2013 izdan Sklep št 4300-40/2013-2, s katerim je projekt „Odkup 
zemljišča za ureditev in zaokrožitev romskega naselja Kanižarica“ izbran za sofinanciranje v 
višini največ do 36.018,00 EUR.
Dne 18.10.2013 je bila med MGRT in OČ sklenjena Pogodba št.C2130-C2130-13T510012 o 
sofinanciranju projekta izgradnje osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih „Odkup 
zemljišča za ureditev in zaokrožitev romskega naselja Kanižarica“. Vrednost sofinanciranja je 
36.018,00 EUR, sredstva se lahko koristijo le v letu 2013. Po določilih pogodbe je datum 
pričetka projekta 10.4.2013, zaključek pa 31.12.2013. Osnova za izplačilo sredstev je 
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pravočasen in potrjen zahtevek za izplačilo in pozitivna ocena poročila o delu na projektu s 
strani skrbnika projekta na MGRT. Skrajni rok za izstavitev zahtevkov je 25.10.2013. Zahtevku 
morajo biti predložena dokazila o nakupih, izvedbi javnih naročil, gradbene situacije potrjene s 
strani gradbenega nadzora, kupoprodajne notarsko overjene pogodbe o nakupih zemljišč, izpis 
iz zemljiške knjige ter potrdila o vseh plačanih računih.
OČ je zahtevek izstavila 24.10.2013, zahtevku so bili priloženi dokumenti o nakupu zemljišča, 
izpis iz zemljiške knjige in z nakupom povezanimi stroški v skupni vrednosti 37.005,50 EUR. 
Priložena so bila tudi potrdila o vseh plačilih. Višina izstavljenega zahtevka je bila 36.018,00 
EUR, v skladu s pogodbo o sofinanciranju je bilo občini izplačano 95,4% vrednosti od nakupa 
parcele. Sredstva v višini 34.361,17 EUR so bila OČ nakazana dne 25.11.2013.

Proračunski inšpektor je preveril vso zgoraj navedeno dokumentacijo, preverjena je bila tudi 
vknjižba kupljene parcele v zemljiško knjigo in dokumentacija o nakazilu kupnine prodajalcu. 

Proračunski inšpektor ni ugotovil nepravilnosti.

       d) Projekt „Obnova vodovoda v romskem naselju Drenovec ob državni cesti“

MGRT je v Uradnem listu RS št. 22 z dne 15.3.2013 objavilo javni razpis za sofinanciranje 
projektov osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih v letu 2013. OČ je na razpis 
prijavila projekt „Obnova vodovoda v romskem naselju Drenovec ob državni cesti“. S strani 
MGRT je bil dne 23.5.2013 izdan Sklep št 4300-33/2013-4, s katerim je projekt „Obnova 
vodovoda v romskem naselju Drenovec ob državni cesti“ izbran za sofinanciranje v višini največ 
do 75.881,00 EUR.
Pogodba št. C2130-C2130-13T510010 o sofinanciranju projekta izgradnje osnovne komunalne 
infrastrukture v romskih naseljih „Obnova vodovoda v romskem naselju Drenovec ob državni 
cesti“ sklenjena med MGRT in OČ je bila podpisana dne 16.10.2013. Vrednost projekta je 
opredeljena v višini 76.681,00 EUR, pri čemer znaša lastna udeležba občine 800 EUR, oziroma 
najmanj en odstotek. Upravičeni stroški projekta so gradbena in obrtniška dela ter gradbeni 
nadzor. Datum začetka projekta je 10.4.2013, datum zaključka pa 31.12.2013. Osnova za 
izplačilo sredstev je pravočasen in potrjen zahtevek za izplačilo in pozitivna ocena poročila o 
delu na projektu s strani skrbnika projekta na MGRT. Skrajni rok za izstavitev zahtevkov je 
25.10.2013.
Izbor izvajalca za izvedbo projekta je OČ izvedla na podlagi 8. točke prvega odstavka 17. člena 
Zakona o javnem naročanju (ZJN-2). Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o. je v 75,83% 
lastništvu OČ. Pridobljena je bila konkurenčna ponudba CGP d.d. Novo mesto, ki je bila višja od 
ponudbe Javnega podjetja Komunala Črnomelj d.o.o.
Gradbena pogodba za gradbena in montažna dela na obnovi vodovoda v romskem naselju 
Drenovec – (ob državni cesti pri Vinici) med OČ in Javnim podjetjem Komunala Črnomelj d.o.o. 
je bila sklenjena dne 11.9.2013. Vrednost del v pogodbi je 74.392,65 EUR brez DDV. 
Pogodbena cena je določena po sistemu „ključ v roke“. Rok za izvedbo del je 15.10.2013. 
Končna situacija v višini 74.392,65 EUR je bila s strani izvajalca OČ izdana dne 16.10.2013. 
Zahtevek za izplačilo sredstev sofinanciranja je bil s strani OČ posredovan na MGRT dne 
18.10.2013. MGRT je sredstva sofinanciranja v višini 75.121,70 EUR OČ nakazalo dne 
29.11.2013. Plačilo izvajalcu v višini 74.392,65 EUR je OČ poravnala dne 2.12.2013, plačilo 
gradbenega nadzora zunanjemu izvajalcu v višini 1815,19 EUR pa 4.11.2013. S strani 
proračunskega inšpektorja je bil opravljen ogled opravljenih del na terenu. Proračunski 
inšpektor iz pregledane dokumentacije in ogleda del na terenu ugotavlja, da so bila dela v celoti 
opravljena v skladu s projektom.
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Proračunski inšpektor ni ugotovil nepravilnosti.

         e) Projekt „Ureditev AP (avtobusnega postajališča) za romsko naselje Čudno selo“

MGRT je v Uradnem listu RS št. 22 z dne 15.3.2013 objavilo javni razpis za sofinanciranje 
projektov osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih v letu 2013. OČ je na razpis 
prijavila projekt „Ureditev AP za romsko naselje Čudno selo“. Dne 23.5.2013 je MGRT izdalo 
Sklep št 4300-32/2013-2, s katerim je projekt „Ureditev AP za romsko naselje Čudno selo“ 
izbran za sofinanciranje v višini največ do 86.238,00 EUR.
Pogodba št. C2130-C2130-13T510015 o sofinanciranju projekta izgradnje osnovne komunalne 
infrastrukture v romskih naseljih „Ureditev AP za romsko naselje Čudno selo“ sklenjena med 
MGRT in OČ je bila podpisana dne 16.10.2013. Vrednost projekta je opredeljena v višini 
87.038,00 EUR, pri čemer znaša lastna udeležba občine 800 EUR, oziroma najmanj 0,9 
odstotka. Upravičeni stroški projekta so gradbena in obrtniška dela, projektna in tehnična 
dokumentacija ter gradbeni nadzor. Datum začetka projekta je 10.4.2013, datum zaključka pa 
31.12.2013. Osnova za izplačilo sredstev je pravočasen in potrjen zahtevek za izplačilo in 
pozitivna ocena poročila o delu na projektu s strani skrbnika projekta na MGRT. Skrajni rok za 
izstavitev zahtevkov je 25.10.2013.
Izbor izvajalca po postopku oddaje javnega naročila male vrednosti za oddajo gradnje je bil 
objavljen na Portalu javnih naročil pod št. JN1844/2013 dne 31.7.2013 in 1884/2013 z dne 
6.8.2013. Kot najugodnejši ponudnik je bilo izbrano podjetje CGP, družba za gradbeništvo, 
inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest d.d. Novo mesto, ki je oddalo ponudbo v višini 
88.098,08 EUR z DDV.
Gradbena pogodba št. 430-83/2013 za „Ureditev avtobusnega postajališča za romsko naselje 
Čudno selo“ je bila z izbranim izvajalcem sklenjena dne 16.9.2013. Vrednost pogodbenih del je 
v pogodbi določena na 88.098,08 EUR, rok za dokončanje del pa 15.10.2013.
Aneks št. 1 k pogodbi št 430-83/2013 Ureditev avtobusnega postajališča za romsko naselje 
Čudno selo sta OČ in CGP d.d. podpisala dne 10.10.2013. Vrednost pogodbenih del se z 
aneksom zviša na vrednost dejansko opravljenih del, kot je razvidno iz končne situacije: 

Predvideno po osnovni pogodbi:                                 Dejansko opravljeno po končni situaciji
A/ PREDDELA                                    2.130,00                              2.104,05
B/ ZEMELJSKA DELA                        19.846,83                            23.621,45
C/ ZGORNJI USTROJ                       22.716,75                            25.878,26
D/ ODVODNJAVANJE                       1.859,17                              1.535,08
E/ POSTAJALIŠČNA HIŠKA (2X)      5.950,40                              6.575,44
F/ OPREMA CESTE                            1.018,40                              1.287,20
G/ JAVNA RAZSVETLJAVA               18.040,00                           16.595,65   
H/ NADZOR IN VRIS OBJEKTA           650,00                                 650,00
SKUPAJ BREZ DDV                          72.211,55 €                         78.247,13 €
DDV (22%)                                         15.886,54 €                         17.214,37 €
SKUPAJ Z DDV                                  88.098,08 €                        95.461,50 €

Dela so bila zaključena v predvidenem roku. Zahtevek za izplačilo sredstev sofinanciranja je bil 
s strani OČ posredovan na MGRT dne 23.10.2013. MGRT je sredstva sofinanciranja v višini 
78.959,83 EUR OČ nakazalo dne 2.12.2013.  Plačilo izvajalcu za opravljena dela v višini 
95.461,50 EUR je občina poravnala dne 2.12.2013.
Iz pregleda zgoraj navedene dokumentacije in ogleda izvedenih del na terenu proračunski 
inšpektor zaključuje, da so bila dela na projektu izvedena v celoti.
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Proračunski inšpektor ni ugotovil nepravilnosti.

       f) Projekt „Pločnik Lokve“

MGRT je v Uradnem listu RS št. 21 z dne 18.3.2016 objavilo javni razpis za sofinanciranje 
projektov osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih v letu 2016 in 2017. OČ je na 
razpis prijavila projekt „Pločnik Lokve“. Dne 23.5.2016 je MGRT izdalo Sklep št 3030-13/2016-5, 
s katerim je projekt „Pločnik Lokve“ izbran za sofinanciranje v višini največ do 13.900,62 EUR v 
letu 2016 in največ v višini do 159.604,30 EUR v letu 2017.
Pogodba št. C2130-16Z700011 o sofinanciranju projekta „Pločnik Lokve“, sklenjena med MGRT 
in OČ, je bila podpisana dne 1.8.2016. Upravičeni stroški projekta so gradbena in obrtniška dela 
in gradbeni nadzor. Datum začetka projekta v letu 2016 je 1.1.2016, datum zaključka pa 
28.10.2016 ter za proračunsko leto 2017 do 27.10.2017. Osnova za izplačilo sredstev so 
pravočasni in pravilno izstavljeni zahtevki, ki morajo biti izstavljeni do 28.10.2016 za 
proračunsko leto 2016 in do 27.10.2017 za proračunsko leto 2017.
Dodatek št. 1 k Pogodbi št. C2130-16Z700011 o sofinanciranju projekta „Pločnik Lokve“, je bil 
sklenjen dne 21.10.2016, in vsebuje določilo, da lahko MGRT izvede plačilo zahtevka en dan 
pred obveznostjo plačila upravičenca izvajalcu, vendar mora le-ta takoj po plačilu dostaviti 
potrdilo o plačilu, sicer se nadaljnja izplačila ustavijo.
Dodatek št. 2 k Pogodbi št. C2130-16Z700011 o sofinanciranju projekta „Pločnik Lokve“ je bil 
sklenjen dne 23.11.2016. Po določilih dodatka k pogodbi se rok za oddajo zahtevkov v letu 
2016 spremeni na 21.11.2016.
Izbor izvajalca po postopku oddaje javnega naročila po odprtem postopku za oddajo gradnje je 
bil objavljen na Portalu javnih naročil pod št. JN004506/2016 dne 9.8.2016. Kot najugodnejši 
ponudnik je bilo izbrano podjetje CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in 
vzdrževanje cest d.d. Novo mesto. Javno naročilo je vsebovalo dva sklopa, in sicer: 
- sklop I Ureditev hodnika za pešce v območju naselja Lokva
- sklop II Obnova občinskih cest v Občini Črnomelj  
Gradbena pogodba št. 430-092/2016 za „Gradnje na občinskih cestah in objektih v občini 
Črnomelj v letih 2016 – 2017“ je bila sklenjena dne 28.9.2016. Vrednost del v pogodbi je 
311.218,78 EUR z DDV, od tega za sklop I 129.587,38 EUR in za sklop II 181.631,40 EUR. Rok 
za izvedbo del za sklop I je 30.6.2017. 
V letu 2016 je bila za sklop I izdana ena gradbena situacija v višini 19.510,61 EUR. Na podlagi 
te situacije je bil s strani OČ na MGRT dne 21.11.2016 izstavljen zahtevek v višini 13.900,62 
EUR. Sredstva so bila OČ nakazana dne 14.12.2016.
Končna situacija v višini 128.890,62 EUR je bila s strani izvajalca OČ izstavljena dne 30.6.2017. 
Zahtevek za izplačilo sredstev sofinanciranja je bilo s strani OČ posredovan dne 14.7.2017 v 
višini 82.610,77 EUR. MGRT je sredstva sofinanciranja v višini 82.610,77 EUR OČ nakazalo 
dne 8.9.2017. Plačila izvajalcu za opravljena dela so bila izvršena do 7.7.2017. S strani 
proračunskega inšpektorja je bil opravljen ogled opravljenih del na terenu. Proračunski 
inšpektor ugotavlja, da so bila dela, navedena v projektu, izvedena v celoti.

Proračunski inšpektor ni ugotovil nepravilnosti.

POVZETEK

Ministrstvo za finance, Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna, je pri Občini Črnomelj  (v 
nadaljevanju OČ), ki jo vodi župan Andrej Kavšek, izvedlo inšpekcijski pregled nad porabo 
sredstev, ki jih je občina v letih 2012, 2013, 2016 in 2017 prejela iz proračuna RS, kot sredstva 
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za sofinanciranje nalog, programov in investicij (18. člen ZFO-1), v skladu s pooblastili, ki jih 
proračunskim inšpektorjem določa 29. člen ZFO-1. Pregled je bil opravljen na projektih, ki so bili 
s strani RS sofinancirani v zvezi z romsko problematiko, kot izhaja iz prijave, ki jo je UNP 
prejela dne 18.2.2020.

OČ je v letih 2012 do 2017 iz Proračuna RS prejela skupno 518.818,09 EUR sredstev za 
sofinanciranje investicij, vezanih za romsko skupnost, ki prebiva na območju občine.
Proračunski inšpektor je pregledal naslednje projekte:
- rekonstrukcija kanalizacije v romskem naselju Kanižarica – smer IGM,
- rekonstrukcija vodovoda v romskem naselju Lokve – smer žaga Župančič,
- projekt „Odkup zemljišča za ureditev in zaokrožitev romskega naselja Kanižarica“,
- projekt „Obnova vodovoda v romskem naselju Drenovec ob državni cesti“,
- projekt „Ureditev AP (avtobusnega postajališča) za romsko naselje Čudno selo“,
- projekt „Pločnik Lokve“.

Proračunski inšpektor je v skladu s svojimi pooblastili preveril namenskost in zakonitost porabe 
vseh sredstev, ki so bila občini dodeljena za izvedbo zgoraj navedenih projektov. Preveril je tudi 
domnevne nepravilnosti neizvedbe ali delne izvedbe del na projektih, kot so navedene v prijavi 
z dne 18.2.2020.

Proračunski inšpektor ni ugotovil nepravilnosti.

OČ zoper ugotovitve tega zapisnika lahko poda pisne pripombe in jih v roku 15 dni od njegove 
vročitve pošlje na naslov: Urad RS za nadzor proračuna, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana.

                                                                      

Boštjan Bezek
PRORAČUNSKI INŠPEKTOR

Inšpektor višji svetnik

Vročiti:
- Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj - po ZZUSUDJZ - navadno 

V vednost:
- Kabinet MF - po elektronski pošti gp.mf@gov.si
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