
VABILO  

 

Številka: 604-19/2019 

Datum: 1.10.2019 

 

 

Združenje občin Slovenije vabi na seminar 
 

 

PRIPRAVA IN IZVRŠEVANJE PRORAČUNA OBČINE 
 
 

Postopki priprave občinskih proračunov so že v polnem teku. Kljub utečenim 

praksam in strokovni usposobljenosti, še vedno lahko pride do dilem in 

vprašanj. Da bi bilo teh čim manj, vas vabimo, da se nam pridružite na 

seminarju, katerega cilj je seznanitev z načeli poslovanja javnih financ ter z 

načeli financiranja občin. Predavateljica Brigita Repar bo udeležencem 

seminarja podrobno razložila postopke priprave občinskega proračuna in 

finančnih načrtov neposrednih in  posrednih uporabnikov občinskega 

proračuna. Leo Knez, pa bo opozoril, na kaj naj občine pazijo pri 

pridobivanju ponudb za zadolževanje.   

 

Ciljna skupina seminarja so vsi zaposleni v občinskih upravah, ki 

upravljajo občinski proračun.  

  

Program: 

1. Del, od 10.00-13.00, Brigita Repar, Ministrstvo za finance, 

Direktorat za proračun  

 klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov 

 postopki za pripravo občinskega proračuna za neposredne 

proračunske porabnike 

 finančni načrt neposrednega proračunskega uporabnika 

 finančni načrt posrednega proračunskega porabnika 

 struktura in obrazložitve proračuna 

 dokumenti za obravnavo občinskega proračuna na občinskem 

svetu 

 vsebina odloka o proračunu občine 

 priprava zaključnega računa občinskega proračuna in finančnih 

načrtov neposrednih uporabnikov 

 priprava letnih poročil 

KJE?  

Dvorana 

Ministrstva za 

kulturo, Maistrova 

10, Ljubljana 

 

KDAJ?  

6. 11.2019  od 10.00 

do 14:00 

 

Predava: 

Brigita Repar, MF in 

Leo Knez, MF 



VABILO  

 upravljanje prostih denarnih sredstev lokalne skupnosti 

 zadolževanje lokalne skupnosti 

 sistem financiranja občin 

 poročanje o proračunu, zaključnem računu in zadolževanju občin.  

Predvideno trajanje: 180 min 

 

 Drugi del, 13.00-14.00 - Upravljanje z dolgom v okolju nizkih obrestnih mer, Leo Knez, 

Ministrstvo za finance, Urad za zakladništvo 

Opis: Predstavljen bo pregled aktualnih informacij z dolžniških kapitalskih trgov. Udeleženci se bodo seznanili z 

zadolženostjo na ravni sektor država S.13 po metodologiji presežnega primanjkljaja in dolga (ESA 2010), 

katerega del so enote lokalne ravni države, v navezavi do zahtev iz naslova Pravila dolga iz EU Pakta stabilnosti 

in rasti. V osrednjem delu pa bodo predstavljene izkušnje pri upravljanju z dolgom državnega proračuna v 

evroobmočju nizkih/negativnih obrestnih mer z razmisleki in poudarki na kaj naj bo upravljavec pozoren. 

Predvideno trajanje: 45 min  

 

Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov info@zdruzenjeobcin.si 

 

V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi 

izobraževanja. 

 

 

Vljudno vabljeni! 

 
Združenje občin Slovenije 

mailto:info@zdruzenjeobcin.si

