Maribor, 10.4.2012

PONUDBA OBČINAM
IN (NE)POSREDNIM PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
(javnim zavodom, vrtcem,…)
Spoštovane, spoštovani!
Obveščamo vas, da je Skupnost občin Slovenije pričela z dodatnimi storitvami na področju
izvedbe notranje revizije občin in drugih neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega
proračuna.
Slednje bo v imenu SOS občinam članicam nudila skupina preizkušenih državnih revizorjev
in državna notranja revizorka, magistrica davčnega prava. Skupina revizorjev ima
dolgoletne izkušnje s področja revizije poslovanja, vsak izmed njih pa ima najmanj 3 leta
praktičnih izkušenj z delom na občini, v podjetju katerega ustanoviteljica ali soustanoviteljica
je občina ali v javnem zavodu, katerega ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina.
Vodja revizijske skupine je magistrica pravnih znanosti s področja davčnega prava, s
pridobljenim revizorskim nazivom: Preizkušena državna revizorka, državna revizorka in
državna notranja revizorka. Dodatna znanja in usposobljenost vodje revizijske skupine so:
‐ je sodna izvedenka ekonomske stroke, predavateljica javnih naročil in soavtorica priročnika
»Pojmovnik javnih financ«. Ima 16 let delovnih izkušenj v javni upravi in 8 let delovnih
izkušenj kot revizor.
Na SOS smo si prizadevali ponuditi kvaliteten in pester izbor storitev. Ker se zavedamo,
da so potrebe občin različne, vam lahko ponudimo naslednje:
STORITEV
1.

Izvedba notranje revizije poslovanja občine – revizija izplačila in prevedbe plač
zaposlenih ter revizija ustreznosti akta o notranji organizaciji in sistemizaciji
Izvedba notranje revizije poslovanja občine – revizija javnih naročil po odprtem

2.

postopku, javnega naročila z okvirnimi sporazumi in javno zasebnega
partnerstva

3.

Revizija poslovanja osnovne šole

4.

Revizija poslovanja vrtca

5.

Revizija zaključnega računa občine

s poudarkom na stvarnem premoženju in
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zadolževanju
6.

Sprotno telefonsko svetovanje občinam

8.

Sprotno pisno svetovanje občinam

10.

Pomoč občinam v primeru nadzora s strani Računskega sodišča RS

Zainteresirane občine vabimo, da nam sporočijo, ali želijo katero od navedenih storitev.
Vabimo vas, da ponudbo posredujete tudi javnim zavodom, vrtcem, šolam,…
V priponki vam posredujemo prijavni obrazec k ponudbi navedenih storitev. V primeru
zainteresiranosti ga izpolnite in posredovali vam bomo individualno, glede na vaše potrebe
izdelano ponudbo.
Izpolnjene obrazce posredujte na info@skupnostobcin.si ali po faxu na 02/ 234 15 03 ali po
pošti na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.

Lep pozdrav,

Jasmina Vidmar
Generalna sekretarka SOS
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