
PROGRAM
8.45–9.00 Pozdravni nagovor dr. Miro Cerar

1.del: NOTRANJE REVIDIRANJE NEPOSREDNIH IN POSREDNIH PRORAČUNSKIH
PORABNIKOV 

9.00–9.45 Odgovorno poslovodenje ter vloga notranjega revidiranja v upravljalnih
procesih proračunskega uporabnika (Predavateljica: Anja Bajcar Kok)
9.45–10.30 Izjava predstojnika o notranjem nadzoru javnih financ kot učinkovito
orodje predstojnika pri organiziranju in izboljševanju kontrol (Predavateljica: Zlatka
Ojsteršek)
10.30–10.45 Kratek odmor 
10.45–11.30 Pristojnosti in odgovornosti predstojnika oziroma organov proračunskega
uporabnika v zvezi s proračunom občine in njegovim izvrševanjem
(Predavateljica: Nataša Zorko)
11.30–12.15 Odmor za kosilo

2. del: DELOVANJE OBČINSKIH UPRAV IN ZAVODOV
12.15–13.00 Sistemizacija in organizacija občinske uprave in zavoda v luči delovno
pravne zakonodaje in zakonodaje lokalne skupnosti (Predavateljica: Tjaša Kraševec)
13.00–13.45 Plače javnih uslužbencev s poudarkom na inšpekcijskih nadzorih in
revizije Računskega sodišča (Predavateljica: mag. Edita Horvat)
13.45–14.30 Delovna razmerja v zavodih na podlagi uporabe Zakona o delovnih
razmerjih (Predavatelj: mag. Darko Krašovec)
14.30–15.00 Razprava in druženje s predavatelji ob kavi

 
VAS VLJUDNO VABIMO NA

KONFERENCO ZA FUNKCIONARJE LOKALNIH SKUPNOSTI - Z ZNANJEM
V NOVO MANDATNO OBDOBJE

 
»POMEN NOTRANJEGA REVIDIRANJA NEPOSREDNIH IN POSREDNIH

PRORAČUNSKIH PORABNIKOV TER DELOVANJE OBČINSKIH UPRAV IN ZAVODOV«
 

20. MAREC 2023
LJUBLJANA - HOTEL RADISSON BLU PLAZA

V SODELOVANJU Z 
 

MINISTRSTVOM ZA FINANCE - URADOM REPUBLIKE
SLOVENIJE ZA NADZOR PRORAČUNA

IN 
IDEALIS - INŠTITUTOM ZA PLAČE IN DELOVNA

RAZMERJA

https://www.centerzaizobrazevanje.si/33/predavatelji/anja-bajcar-kok-uniqueiduchxzASYZNaM3Z-n_NFxT02q2xMz90X5oX0swTYlO5c/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/33/predavatelji/zlatka-ojstersek-uniqueiduchxzASYZNaM3Z-n_NFxT02q2xMz90X5ahDN00SzryU/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/33/predavatelji/mag-darko-krasevec-uniqueiduchxzASYZNaM3Z-n_NFxT02q2xMz90X5bkOon0GqBR4/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/33/predavatelji/mag-darko-krasevec-uniqueiduchxzASYZNaM3Z-n_NFxT02q2xMz90X5bkOon0GqBR4/


NAROČILNICA

  Izpolnite podatke:    

         DA, prijavljam se na konferenco za funkcionarje lokalnih skupnosti - Z ZNANJEM V NOVO MANDATNO OBDOBJE 
          Ljubljana - hotel Radisson Blu Plaza, 16. 1. 2023 (8.45-15.00)                                  
                                         
*Ime in priimek .............................................................................   *Ime in priimek ........................................................................................ 

*Ime in priimek .............................................................................  *Naziv podjetja ……………………...………………………..................................

*Naslov……………………………………………………………………………….      Matična št. in ID št. za DDV ………………………………………………...........

Tel.št. ……………………………………………………………………………….....    *E-mail …………………………………………………………………………………………

Datum ………………………………………………………………………………..       *Podpis ……….……….……….……….……….…….......…………………….……….
 

Po opravljeni prijavi boste na email naslov prejeli potrdilo o uspešni prijavi. Ustrezen popust v skladu z datumom prijave
bo upoštevan v procesu obdelave naročila ter izstavitvi računa in ob prijavi še ni viden. 

Izpolnjeno naročilnico posredujte na elektronski naslov: konference@dashofer.si.
Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki 01/434 55 29.

10% popust: 207 EUR + DDV za prvo osebo,
25% popust: 172,50 EUR + DDV za dodatne osebe iz iste organizacije.          

KOTIZACIJA
Kotizacija za udeležbo znaša 230 EUR + DDV.
Za prijave do 10. 3. 2023 podarjamo:

                  

PREDAVATELJI
Anja Bajcar Kok, Zlatka Ojsteršek, Nataša Zorko dipl. univ. pravnica, Tjaša Kraševec mag.
soc., mag. Edita Horvat, mag. Darko Krašovec.

Konferenca za funkcionarje lokalnih skupnosti, vabljeni župani, občinski svetniki, člani
občinskih nadzornih odborov, direktorji občinskih uprav in vse, ki jih tematika zanima.

Vsem udeležencem konference poklanjamo 3-mesečni brezplačni dostop
naslednjega on-line priročnika:  On-line priročnik Pravo in finance za
občine vsebuje komentarje predpisov, članke in videoseminarje, ki
upoštevajo specifike občin: komentarje členov ZJU in ključne poudarke
novega Gradbenega zakona za občine, video seminarje DDV 2022, bonitete
po ZDoh-2, o letnih dopustih - odmera, izraba in prenos ter članke, uvod v
pojasnilo občinam v zvezi z zadevo uporabnine in najemnine, primere
vnosa podatkov za pripravo premoženjske bilance občin za leto 2022 idr.

VEČ INFORMACIJ NA: konference@dashofer.si in na
www.centerzaizobrazevanje.si.


