
VLJUDNO VAS VABIMO NA STROKOVNI SEMINAR Z NASLOVOM

»PROBLEMATIKA UPRAVLJANJA JAVNIH SREDSTEV 
NEPOSREDNIH IN POSREDNIH UPORABNIKOV PRORAČUNOV«,

ki bo potekal v torek, 17. novembra 2020, zaradi zagotavljanja varnosti udeležencev, preko platforme Zoom. 
S pričetkom ob 9. uri in predvidenim koncem ob 13. uri.

UVOD
Na seminarju bodo predstavljeni ključni problemi pri 
razmejevanju javne službe in trga in sicer v povezavi z 
lastnino in fiskalnimi pravili. Predstavljena bo problematika 
načrtovanja in porabe namenskih sredstev proračuna, v tej 
zvezi bodo podane usmeritve za sklepanje najemnih pogodb 
in pogodb o uporabi nepremičnega premoženja predvsem 
v primerih, ko z nepremičnim premoženjem upravljajo javni 
zavodi.

V povezavi z interventnimi zakoni, ki so bili sprejeti v letu 
2020 bodo predstavljeni najpomembnejši ukrepi, način 
izplačevanja sredstev iz državnega proračuna in odgovornost 
za pravilnost izstavljenih zahtevkov.
Ker je povezovanje pravnega in računovodskega vidika 
ključno za učinkovito upravljanje javnih sredstev, bo celoten 
program predstavljen z obeh vidikov, predlagane bodo tudi 
praktične rešitve.

1. SKLOP Kaj so javne finance v luči razmejitve javne 
službe in trga v povezavi z lastnino in fiskalnimi 
pravili
(Zakon o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15) ne 
ločuje med prihodki javne in tržne dejavnosti pač pa zavezuje 
vse institucionalne enote, ki so v skladu z uredbo, ki ureja 
standardno klasifikacijo institucionalnih sektorjev, uvrščene v 
sektor S.13).

2. SKLOP Upravljanje z javnimi sredstvi
(problematika načrtovanja  namenskih prihodkov ter poraba 
namenskih sredstev po uveljavitvi fiskalnega pravila).

3. SKLOP Ukrepi povezani z epidemijo COVID-19
načini zagotavljanja sredstev za navedene ukrepe in 
odgovornost organov pri porabi navedenih sredstev.

4. SKLOP Namenski prihodki s poudarkom na najemninah 
in uporabninah:

• namenski prihodki iz naslova oddaje stvarnega premoženja 
v najem ali uporabo in sklepanje pogodb v svojem imenu in 
za tuj račun,  ali v tujem imenu in za tuj račun ter vodenje  
evidenc;

• poslovni najem pri proračunskih uporabnikih (glede na 
spremembe SRS2016);

• poračun  oziroma pobot vlaganj v osnovna sredstva z 
najemninami.

5. SKLOP Problematika nekaterih javnofinančnih 
prihodkov:

• promocijska taksa,
• prihodki EU (kdaj izvirni prihodki v skupini kontov 78 in kdaj 

prihodki v podskupini 741),
• negativni saldi prihodkov v poslovnih knjigah in 

neidentificirani JFP (konto 7060), 
• vodenje terjatev iz naslova JFP (kdaj nastane terjatev) ter 

odpisi dolga
• drugi aktualni primeri.

6. SKLOP Načini zagotavljanja virov sredstev za vlaganja 
v stvarno premoženje države oziroma občin:

• viri za investicije v stvarno premoženje, ki ga imajo v 
upravljanju posredni uporabniki proračunov;

• zadolževanje javnih zavodov za namene investiranja;
• projekti gradenj, če je investicija sofinancirana s strani več 

občin; 
• obravnava prihodkov iz naslova pogodbenih kazni in 

prihodkov iz naslova unovčenih garancij;
• energetsko pogodbeništvo;
• pravila vrednotenja osnovnih sredstev (vrednotenje po 

nabavni vrednosti ter kasnejša prevrednotenja);  
• sredstva v upravljanju pri javnih zavodih in usklajevanje med 

lastniki in upravljavci;
• obravnava gospodarske javne infrastrukture ter ostalih 

sredstev za opravljanje javne službe v povezavi z najemi pri 
javnih podjetjih.

7. SKLOP Spremembe in dopolnitve Zakona o izvrševanju 
proračunov države za leti 2020 in 2021.

PROGRAM

tel: 01/42 55 220             
faks: 01/42 55 221

e-mail: marketing@agencijazakadre.si  Dalmatinova ulica 3, 1000 LJUBLJANA

MARIJA ARNUŠ, univerzitetna dipl. pravnica. Ukvarja se 
predvsem s pripravo sistemskih predpisov s področja javnih 
financ, hkrati pa aktivno sodeluje in spremlja predpise, ki vplivajo 
na izdatke proračunov.

VESNA MILANOVIČ, univ.dipl.ekon., preizkušena računovodkinja 
(licenca SIR). Ukvarja se predvsem s pripravo sistemskih 
predpisov s področja javnega računovodstva, hkrati pa aktivno 
sodeluje in spremlja predpise, ki vplivajo na poslovne dogodke v 
javnem sektorju.

SEMINAR BOSTA VODILI



  Za seminar znaša 195,00 EUR + 22% DDV.
  Za tiste, ki se bodo prijavili in plačali do 7. novembra 2020 znaša 

kotizacija 180,00 EUR + 22% DDV.

POPUSTI: za udeležence iz iste organizacije:
- 2 udeleženci ali več je možen po dogovoru dodaten popust.
Kotizacijo je potrebno poravnati na TRR SI56 6100 0001 7521 651 
odprt pri Delavski hranilnici. 
Rok plačila za proračunske uporabnike je 30 dni po prejemu računa v 
skladu s predpisi.
Organizator si pridržuje pravico do sprememb programa.

KOTIZACIJA

 na naslov:  Agencija za kadre,  
Dalmatinova ulica 3, 1000 Ljubljana

 po telefonu:  01/42 55 220
 po telefaksu:  01/42 55 221
 preko e-maila:   marketing@agencijazakadre.si, 

agencijazakadre@siol.net 
Na tem naslovu smo Vam na voljo tudi za dodatne informacije, 
vsak delovni dan med 8.00 in 15.00 uro.

 Prosimo, da nas o udeležbi obvestite po priloženi prijavnici. 
 Morebitne pisne odjave upoštevamo najkasneje tri dni pred izvedbo, 

v nasprotnem primeru zaračunamo 50% znesek kotizacije. Pri 
neudeležbi brez pravočasne odjave, kotizacij ne vračamo oz. jih 
zaračunamo.

PRIJAVE IN INFORMACIJE

»PROBLEMATIKA UPRAVLJANJA JAVNIH SREDSTEV NEPOSREDNIH  
IN POSREDNIH UPORABNIKOV PRORAČUNOV«

ki bo potekal v torek, 17. novembra 2020, zaradi zagotavljanja varnosti udeležencev, preko platforme Zoom. 
S pričetkom ob 9. uri in predvidenim koncem ob 13. uri. 

P R I J A V N I C A  Z A  S E M I N A R

NA SEMINAR PRIJAVLJAMO NASLEDNJE UDELEŽENCE (ime in priimek; e-mail): 

1. ________________________________________________________________________________ _______________________ @ _____________________

2. ________________________________________________________________________________ _______________________ @ _____________________

3. ________________________________________________________________________________ _______________________ @ _____________________

4. ________________________________________________________________________________ _______________________ @ _____________________

5. ________________________________________________________________________________ _______________________ @ _____________________

NAZIV PLAČNIKA: _____________________________________________________________________________________________________________________

NASLOV PLAČNIKA (ulica/št., poštna št./kraj): _____________________________________________________________________________________________

Zavezanec za DDV da     ne
(ustrezno obkrožite)

ID za DDV plačnika: ______________________________________ davčna številka:  ______________________________________
(v kolikor ste davčni zavezanec)     (v kolikor niste davčni zavezanci)

IBAN: SI56 _____________________________________________  BIC BANKE: _________________________________________

Glede na obveznost prejemanja oz. izdajanja/pošiljanja e-računov prosimo obkrožite: e-račun DA NE

TELEFON: ___________________________    FAKS: _________________________    e-mail plačnika: _________________________@_______________________

Agencija za kadre d.o.o., Dalmatinova ulica 3, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 55 220; faks: 01/ 42 55 221
e-mail: marketing@agencijazakadre.si
TRR št.: SI56 6100 0001 7521 651 pri Delavski hranilnici. 

Želite, da Vas še naprej obveščamo o naših dogodkih?  DA                NE

Datum: ______________________________        Žig in podpis odgovorne osebe: ___________________________________________________________

 S prijavo na dogodek dajem prostovoljno privolitev, da lahko podjetje Agencija 
za kadre d.o.o. za namen vodenja evidence udeležencev in obveščanja o 
poteku dogodka za katerega je izpolnjena prijava, obdeluje osebne podatke.

 Soglašam, da lahko osebne podatke iz prijavnice, podjetje Agencija za kadre 
d.o.o. uporabi za namen obveščanja o nadaljnjih dogodkih.

SOGLASJE ZA OBDELOVANJE OSEBNIH PODATKOV (OZNAČITE)

Seminar je namenjen predstavnikom javnega sektorja – državnih organov, organov občinskih uprav, državnim in občinskim javnim zavodom, javnim 
agencijam – ki so zadolženi za pripravo pogodb, spremljanje in izvrševanje ukrepov za upravljanje s stvarnim premoženjem države ali lokalne 
skupnosti. Seminar je namenjen vsem osebam javnega prava, ki imajo v lasti stvarno premoženje ali so pooblaščeni za upravljanje z njim.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN


