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VABILO 
 
Številka:604-25/2021 
Datum: 14.9.2021 
 
 

Združenje občin Slovenije vabi na spletni seminar 
 

ODGOVORNO POSLOVODENJE PRORAČUNSKEGA 

UPORABNIKA 
 

Torek, 9. 11. 2021, ob 10.00 uri 
 
Tokratno izobraževanje, o pomenu in koristih ¸ustrezno vzpostavljenega sistema upravljanja 

in obvladovanja tveganj pri zagotavljanju pravilne in zakonite porabe javnih sredstev, 

organiziramo v sodelovanju z Uradom RS za nadzor proračuna.  

Vlada RS je dne, 18. 8. 2021, ob sprejetju Poročila o stanju notranjega nadzora javnih 

financ v Republiki Sloveniji za leto 2020 sprejela tudi sklep, da naj Urad RS za nadzor 

proračuna organizira vsakoletna usposabljanja s področja notranjega nadzora javnih 

financ za tiste predstojnike posrednih in neposrednih uporabnikov državnega in 

občinskega proračuna, ki niso ciljna skupina slušateljev v okviru programa 

usposabljanja za vodilne javne uslužbence Upravne akademije. Omenjeni sklep vlade 

o organiziranju usposabljanja s področja notranjega nadzora javnih financ se tako 

nanaša tudi na župane, saj ti niso vključeni v obvezno usposabljanje Upravne 

akademije za vodilne javne uslužbence. Na usposabljanje so na podlagi tega sklepa 

še posebej vabljeni župani in ostali predstojniki, na katere se sklep nanaša. 

 

Ciljna skupina: župani in direktorji občinskih uprav,  vodje finančnih služb, vsi, ki se pri 

svojem delu srečujete s tematiko. 

 

Predvideni program: 

 

10.00 – 10.15 – Odgovornost predstojnika glede zagotovitve ustreznega sistema 

upravljanja in obvladovanja tveganj v proračunskem uporabniku                                      
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10.15 – 11.00 – Notranje revidiranje in njegova vloga v upravljalnih procesih 

proračunskega uporabnika                                                                                                         

 

11.00 – 11.30 – Izjava o notranjem nadzoru javnih financ kot učinkovito orodje 

predstojnika pri organiziranju in izboljševanju sistema notranjih kontrol  

 

11.30 – 12.00 - Vprašanja 

 

 

 

Udeležence vabimo, da nam v naprej pošljete vprašanja, s katerimi se srečujete pri 

svojem delu. 

 

Pomembno je, da ob prijavi na seminar na prijavnici navedete vaš spletni naslov, saj 

boste nanj prejeli povezavo do spletnega seminarja. Za aktivno sodelovanje pa 

potrebujete tudi spletno kamero in mikrofon. 

 

V primeru nezadostnega števila prijav, si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja. 

 

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

 

 

Vljudno vabljeni! 

 

Združenje občin Slovenije 

mailto:info@zdruzenjeobcin.si

