Skupnost občin Slovenije vas vabi na delovni posvet
z naslovom

Revizija priprave proračuna in zaključnega računa,
procedura umeščanja projektov v NRP, ter
upravljanje z dolgom
dogodek bo v četrtek, 17. oktobra 2019,
s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih Austria Trend Hotela, Dunajska cesta 154, Ljubljana.
Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za finance ter Računskim sodiščem RS
pripravilo posvet za zaposlene na občinah na katerem bodo predstavljene ključne ugotovitve
računskega sodišča iz zbirnega poročila pri reviziji priprave proračuna in zaključnega računa
proračuna, procedura umeščanja projektov občin v NRP ter upravljanje z dolgom v času
nizkih obrestnih mer.
Na strokovnem posvetu bodo predavali namestnica vrhovnega državnega revizorja Blanka
Zakrajšek in pomočnica vrhovnega državnega revizorja Mojca Škof, vodja sektorja za razvoj
sistema proračuna pri Ministrstvu za finance Mojca Voljč ter Leo Knez vodja Sektorja za
analize, upravljanje s tveganji in finančno statistiko pri Ministrstvu za finance.
Predavateljem bo seveda možno zastaviti dodatna individualna vprašanja, katera lahko
predhodno tudi zapišete v priloženi prijavnici.

Vljudno vabljeni
Sekretariat SOS
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Program strokovnega posveta
Revizija priprave proračuna in zaključnega računa, uvrščanje projektov v NRP ter upravljanje
z dolgom
17. 10. 2019, 10.00 h, Austria Trend Hotela, Dunajska cesta 154, Ljubljana

9:30-10:00
10:00 – 11:30

Sprejem in registracija udeležencev
Predstavitev ključnih ugotovitev računskega sodišča iz revizijskih poročil,
ki se nanašajo na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna
Blanka Zakrajšek,
namestnica vrhovnega državnega revizorja
Računsko sodišče RS
Mojca Škof,
pomočnica vrhovnega državnega revizorja
Računsko sodišče RS

11:30 – 11:45
11:45-13:15

Odmor
Procedura umeščanja projektov v NRP

13:15- 14:15

Mojca Voljč,
Vodja Sektorja za razvoj sistema proračuna,
Ministrstvo za finance
Upravljanje z dolgom v okolju nizkih obrestnih mer
Mag. Leo Knez,
Vodja Sektorja za analize, upravljanje s tveganji in finančno statistiko
Ministrstvo za finance

* Predavateljem bo seveda možno zastaviti dodatna individualna vprašanja, katera lahko
predhodno tudi zapišete v prijavnici.
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