vabi na
SEMINAR

PRIPRAVA ZAKLJUČNIH RAČUNOV OBČIN
IN POROČANJE O IZVRŠITVI PRORAČUNA
KDAJ:

Sreda, 23. januar 2019, s pričetkom ob 9. uri
KJE:

Grand Hotel Union, Miklošičeva 1, Ljubljana

Predavatelji:

mag. Jorg Kristijan PETROVIČ
Vesna MILANOVIČ
Brigita REPAR

Vsebina seminarja
Na seminarju bodo predstavljene vse pomembne vsebine, ki se nanašajo na pripravo
zaključnih računov proračunov občin in poročanje o izvršitvi.
Občine Ministrstvu za finance namreč poročajo o realizaciji proračuna in o
zadolževanju, Banki Slovenije pa pošiljajo poročila za statistike finančnih računov,
AJPES-u letna poročila. Pomen pravilne priprave in pravilnega agregiranja podatkov
je odgovornost vseh sodelujočih in ima posledice za vse, saj sta podatka o
primanjkljaju in dolgu temeljna podatka prek katerih nas sodijo evropska komisija in
ostale članice EU.
Seminar bodo vodili izjemni poznavalci tega področja. Predstavljene bodo vse
pomembne spremembe predpisov, do katerih je prišlo v zadnjem času. Za
uporabnike bo udeležba na seminarju zato gotovo koristna.
Pri pripravi letnih poročil je v praksi veliko vprašanj, zato bodo usmeritve, ki bodo
podane na seminarju za pripravljavce izjemno koristne.

Komu je seminar namenjen






zaposlenim v računovodstvu občin
revizorjem
uradnikom, ki se ukvarjajo s proračunskim načrtovanjem in izvrševanjem
poslovodnim organom posrednih proračunskih uporabnikov
drugim zaposlenim, ki opravljajo naloge povezane s proračunskim
poslovanjem
članom nadzornih odborov občin



Informacije







na naslov:
po telefonu:
GSM:
po telefaksu:
preko e-maila:
na spletni strani:

NEBRA d.o.o., Miklošičeva 18, 1124 Ljubljana
01/300 00 60, 01/300 00 61
031/662 193
01/300 00 65
nebra@nebra.si
http:/www.nebra.si

PRIPRAVA ZAKLJUČNIH RAČUNOV OBČIN IN
POROČANJE O IZVRŠITVI PRORAČUNA
Sreda, 23. januar 2019
PROGRAM
09.00 – 10.30

mag. Jorg Kristijan PETROVIČ

 Letno poročilo in zaključni račun proračuna
10.30 – 11.00 odmor
11.00 – 12.30

Vesna MILANOVIČ

 Priprava letnega poročila občin v povezavi z zaključnim računom proračuna
in pripravo premoženjskih bilanc
 Aktualne zadeve
12.30 – 12.45 odmor
12.45 – 14.15

Brigita REPAR

 Priprava in izvrševanje proračuna občine – proračunski vidik
 Aktualne zadeve

Na seminarju bodo možna dodatna vprašanja udeležencev in razprava.

Prijava in odjava


Prosimo, da nas o udeležbi obvestite po priloženi prijavnici. Prijavnico nam lahko pošljete po pošti, faksu, e-pošti ali se
prijavite preko interneta. Na podlagi prijavnice bomo izstavili predračun, po opravljeni storitvi bomo poslali račun.



Pisne odjave upoštevamo tri 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 165 EUR in DDV po stopnji 22 %.



Kotizacija vključuje udeležbo na strokovnem seminarju in postrežbo v času seminarja.



Kotizacijo je potrebno 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.

Družba za davčno in
gospodarsko svetovanje,
nepremičnine in
inženiring d.o.o.
Miklošičeva 18, 1124 Ljubljana
Tel.: 01/300 00 60
fax: 01/300 00 65
nebra@nebra.si
www.nebra.si

PRIJAVNICA na seminar

PRIPRAVA ZAKLJUČNIH RAČUNOV OBČIN
IN POROČANJE O IZVRŠITVI PRORAČUNA
23. januar 2019
Na seminar prijavljamo:
IME IN PRIIMEK: __________________________________________________________________________
E-POŠTA: _______________________________________________________________________________

PLAČNIK: ________________________________________________________________________________
NASLOV PLAČNIKA (ulica/št., poštna št./kraj): __________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Zavezanec za DDV

da

ne

ID za DDV plačnika: _______________________________________

(ustrezno obkrožite)

TELEFON: _______________________ FAKS: _____________________ GSM:________________________

E-NASLOV PLAČNIKA: ______________________________________________________________________

TRR za E račun:___________________________________________________________________________
SOGLASJE ZA OBDELOVANJE OSEBNIH PODATKOV v skladu s
Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) (ustrezno
označite)
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,
 za namene trženja ter me po e-pošti ali telefonu kontaktira o
drugih seminarjih, dogodkih in aktivnostih s področja dejavnosti
družbe.
V kolikor sporočil ne boste želeli več prejemati, se lahko odjavite
iz seznama prejemnikov tako, da sledite navodilom na odjavni
strani, povezava do katere je tudi del vsakega poslanega
sporočila.

Datum: ___________________________________

Podpis:__________________________________
Splošni pogoji prijave so sestavni del prijavnice.
Organizator si pridržuje pravico, da zaradi objektivnih
razlogov spremeni lokacijo izobraževanja.
Prosimo vas, da izpolnjeno prijavnico pošljete na
elektronski naslov: nebra@nebra.si,
na faks št.: 01/300 00 65 ali po pošti na naš naslov:
NEBRA d.o.o., Miklošičeva cesta 18, 1124 Ljubljana.
Prijavnica je na voljo tudi na naši spletni strani
www.nebra.si in jo lahko pošljete po elektronski poti.

