Vabimo vas na seminar

Nadzorni odbor občin
Kako se izvede nadzor in izdela poročilo o nadzoru

Predavatelja:

Sreda, 23. januar 2019
z začetkom ob 15.30 uri

mag. Jorg Kristijan PETROVIČ

Grand Hotel Union,

mag. Mojca PLANINŠEK

Miklošičeva 1, Ljubljana

Na seminarju so mogoča vprašanja udeležencev.
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NADZORNI ODBOR OBČIN

Kako se izvede nadzor in izdela poročilo o nadzoru
Na seminar prijavljamo naslednje udeležence:

Sreda, 23. januar 2019
Grand Hotel Union, Miklošičeva 1, Ljubljana

ime in priimek

Prijava in odjava
•
Prosimo, da nas o udeležbi obvestite s priloženo prijavnico.
Prijavnico nam lahko pošljete po pošti, faksu, e-pošti ali preko
interneta. Na podlagi prijavnice bomo izstavili predračun, po
opravljeni storitvi bomo poslali račun.
•
Pisne odjave upoštevamo 3 delovne dni pred izvedbo. V primeru
nepravočasne odjave zaračunamo 50 % celotne kotizacije, v primeru
neudeležbe brez odjave pa kotizacije ne vračamo oz. jo zaračunamo
v celoti.
Kotizacija in plačilo
•
Kotizacija za posameznega udeleženca znaša 175 EUR in DDV
po stopnji 22 %.
•
Po predhodnem dogovoru je pri večjem številu udeležencev
možen popust.
•
Kotizacija vključuje udeležbo na strokovnem seminarju in
postrežbo v času seminarja.
•
Kotizacijo je treba poravnati na transakcijski račun NEBRA d.o.o.,
št. SI56 3500 1000 1630 579 odprt pri BKS Bank AG, Ljubljana.
•
Rok plačila za proračunske porabnike je 30 dni po prejemu računa
v skladu s predpisi.
Trajanje (predvidoma)
od 15.30 do 19. ure

e-pošta
ime in priimek
e-pošta
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PLAČNIK
Ime plačnika
Naslov plačnika (ulica/št., poštna št./kraj):
Zavezanec za DDV (ustrezno obkrožite)

da

ne

ID za DDV plačnika:

TRR za e račun:

Telefon:

Faks:

e-pošta plačnika:
Datum:

Žig:

Podpis odgovorne osebe:

Soglasje za obdelovanje osebnih podatkov (ustrezno označiti)
S prijavo na dogodek se strinjam s pogoji udeležbe na dogodku in prostovoljno dajem izrecno privolitev, da lahko družba Nebra d.o.o.
kot upravljavec zgoraj vpisane osebne podatke obdeluje z namenom vodenja evidence o udeležencih dogodka ter me po e-pošti ali
telefonu kontaktira v zvezi s prijavo, potekom, vsebino dogodka in mojim zadovoljstvom z njim ter za pošiljanje prezentacij, ki so bile
prikazane na dogodku, ter drugih povezanih gradiv.
Strinjam se, da lahko družba Nebra d.o.o. kot upravljavec zgoraj vpisane osebne podatke obdeluje tudi za namene trženja ter me
po e-pošti ali telefonu kontaktira o drugih seminarjih, dogodkih in aktivnostih s področja delovanja družbe.
S svojim podpisom potrjujem tudi, da sem seznanjen s svojimi pravicami v zvezi s posredovanimi osebnimi podatki kot so pravica,
da soglasje kadarkoli prekličem, pravica pridobiti dostop do osebnih podatkov, ki se name nanašajo, pravica do popravka in izbrisa
osebnih podatkov ter do omejitve obdelave, pravica do ugovora in pravica vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu.

INFORMACIJE:
NEBRA d.o.o., Miklošičeva cesta 18, p.p. 4350,1001 Ljubljana
T: 01/300 00 60; 300 00 61 | F: 01/300 00 65 | GSM: 031/662 193
nebra@nebra.si | www.nebra.si
Transakcijski račun št.: SI56 3500 1000 1630 579
Kotizacija za posameznega udeleženca znaša 175 EUR in DDV
po stopnji 22 %.
Splošni pogoji prijave so sestavni del prijavnice.
Pridržujemo si pravico do spremembe lokacije.

Sreda, 23. januar 2019, z začetkom ob 15.30 uri

NADZORNI ODBOR OBČIN

Kako se izvede nadzor in izdela poročilo o nadzoru

Vsebina seminarja
Statutu občin morajo na podlagi določb Zakona o lokalni
samoupravi določiti postopek dela nadzornega odbora.
Zakon o lokalni samoupravi določa tudi, da obvezne
sestavine poročila nadzornega odbora določi minister,
pristojen za lokalno samoupravo. Te sestavine so bile
določene s Pravilnikom o obveznih sestavinah poročila
nadzornega odbora občine. Pravilnik določa tudi vrsti
poročil, to je osnutek poročila o nadzoru in poročilo o
nadzoru, ki ju sestavi nadzorni odbor, in se s tem delno
določa tudi postopek dela nadzornega odbora.
Statuti občin naj bi glede postopka nadzornega odbora
določali vsaj naslednje faze: oblikovanje letnega
programa dela, izdaja sklepa o izvedbi nadzora,
izvajanje nadzora, priprava in izdaja osnutka poročila
o nadzoru, odzivno poročilo nadzorovanega organa,
priprava in izdaja poročila o nadzoru s priporočili in
predlogi in poročanje o izvajanju priporočil in predlogov
nadzorovanega organa.
Za vsako od faz vam bomo na seminarju na praktičnih
primerih predstavili njeno izvedbo, še posebej pa se
bomo osredotočili na fazi izvajanja nadzora in priprave
osnutka poročila in poročila. Naš namen je občanom,
ki so člani nadzornih odborov, s primeri čim bolj
enostavno predstaviti postopek izvedbe nadzora. S
študijami primerov (npr. prodaja premoženja, izvedba
javnega naročila…) vas bomo skušali opozoriti na
najpomembnejša vprašanja, s katerimi se boste
srečevali pri nadzoru, in vas skušali usmeriti k čim bolj

učinkovitem delu. Skušali Vam bomo posredovati kar
največ napotkov, kako doseči končni cilj, izdelati poročilo
o nadzoru, ki je bistveni dokument dela nadzornega
odbora, s katerim nadzorni odbor prispeva k pravilnosti
in smotrnosti poslovanja občine.
Skozi predavanje vam bomo predstavili problematiko
načrtovanja nadzora, oblikovanja ugotovitev nadzora,
vrednotenja in njihovega zapisa v poročilu o nadzoru.
Posvetili se bomo tudi oblikovanju ukrepov in priporočil.
Pri svojem delu se srečujete z mnogimi izzivi, ob
katerih se vam gotovo zastavlja veliko vprašanj. Namen
seminarja je, da skušamo na kar največ vaših vprašanj
najti odgovore.
Vabimo vas, da se predavanja, ki sta ga pripravila dva
izmed največjih poznavalcev tega področja, mag. Mojca
Planinšek in mag. Jorg Kristijan Petrovič, udeležite v
polnem številu.

Komu je seminar namenjen?
Spoštovane članice in spoštovani člani nadzornih
odborov. Seminar je namenjen vam, ki v 212 občinah kot
predstavniki svojih občanov opravljate odgovorno delo, ko
kot člani najvišjega organa nadzora javne porabe v občini,
nadzirate njeno delovanje ter ocenjujete učinkovitost in
gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

Program
Sreda, 23. januar 2019, z začetkom ob 15.30 uri
15.30 – 19.00

mag. Jorg Kristijan PETROVIČ
mag. Mojca PLANINŠEK
15.30 – 17.00 | NAČRTOVANJE DELA IN PRIPRAVA NADZORA
17.00 – 17.30 | Odmor
17.30 – 19.00 | IZVAJANJE NADZORA IN PISANJE POROČILA
Na seminarju so mogoča vprašanja udeležencev.

Predavatelja:
∙ mag. Jorg Kristijan PETROVIČ
∙ mag. Mojca PLANINŠEK
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NADZORNI ODBOR OBČIN

Kako se izvede nadzor in izdela poročilo o nadzoru
Na seminar prijavljamo naslednje udeležence:

Sreda, 23. januar 2019
Grand Hotel Union, Miklošičeva 1, Ljubljana

ime in priimek

Prijava in odjava
•
Prosimo, da nas o udeležbi obvestite s priloženo prijavnico.
Prijavnico nam lahko pošljete po pošti, faksu, e-pošti ali preko
interneta. Na podlagi prijavnice bomo izstavili predračun, po
opravljeni storitvi bomo poslali račun.
•
Pisne odjave upoštevamo 3 delovne dni pred izvedbo. V primeru
nepravočasne odjave zaračunamo 50 % celotne kotizacije, v primeru
neudeležbe brez odjave pa kotizacije ne vračamo oz. jo zaračunamo
v celoti.
Kotizacija in plačilo
•
Kotizacija za posameznega udeleženca znaša 175 EUR in DDV
po stopnji 22 %.
•
Po predhodnem dogovoru je pri večjem številu udeležencev
možen popust.
•
Kotizacija vključuje udeležbo na strokovnem seminarju in
postrežbo v času seminarja.
•
Kotizacijo je treba poravnati na transakcijski račun NEBRA d.o.o.,
št. SI56 3500 1000 1630 579 odprt pri BKS Bank AG, Ljubljana.
•
Rok plačila za proračunske porabnike je 30 dni po prejemu računa
v skladu s predpisi.
Trajanje (predvidoma)
od 15.30 do 19. ure
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Naslov plačnika (ulica/št., poštna št./kraj):
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ID za DDV plačnika:

TRR za e račun:

Telefon:

Faks:

e-pošta plačnika:
Datum:

Žig:

Podpis odgovorne osebe:

Soglasje za obdelovanje osebnih podatkov (ustrezno označiti)
S prijavo na dogodek se strinjam s pogoji udeležbe na dogodku in prostovoljno dajem izrecno privolitev, da lahko družba Nebra d.o.o.
kot upravljavec zgoraj vpisane osebne podatke obdeluje z namenom vodenja evidence o udeležencih dogodka ter me po e-pošti ali
telefonu kontaktira v zvezi s prijavo, potekom, vsebino dogodka in mojim zadovoljstvom z njim ter za pošiljanje prezentacij, ki so bile
prikazane na dogodku, ter drugih povezanih gradiv.
Strinjam se, da lahko družba Nebra d.o.o. kot upravljavec zgoraj vpisane osebne podatke obdeluje tudi za namene trženja ter me
po e-pošti ali telefonu kontaktira o drugih seminarjih, dogodkih in aktivnostih s področja delovanja družbe.
S svojim podpisom potrjujem tudi, da sem seznanjen s svojimi pravicami v zvezi s posredovanimi osebnimi podatki kot so pravica,
da soglasje kadarkoli prekličem, pravica pridobiti dostop do osebnih podatkov, ki se name nanašajo, pravica do popravka in izbrisa
osebnih podatkov ter do omejitve obdelave, pravica do ugovora in pravica vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu.

INFORMACIJE:
NEBRA d.o.o., Miklošičeva cesta 18, p.p. 4350,1001 Ljubljana
T: 01/300 00 60; 300 00 61 | F: 01/300 00 65 | GSM: 031/662 193
nebra@nebra.si | www.nebra.si
Transakcijski račun št.: SI56 3500 1000 1630 579
Kotizacija za posameznega udeleženca znaša 175 EUR in DDV
po stopnji 22 %.
Splošni pogoji prijave so sestavni del prijavnice.
Pridržujemo si pravico do spremembe lokacije.

