
 

 

Vsebina izobraževanja: 

Nač rt razvojnih programov (NRP) je zelo pomemben doku-
ment, saj predstavlja obvezni del vsakega obč inskega prora-
č una in osnovo za sprejetje programov ter s tem odraz a raz-
vojno politiko obč ine.  
 
Izsek iz izobraževanja: 
- poslovni pročes uvrs č anja programov in projektov v NRP   
(praktični primer procesa); 
- navodilo za pripravo prorač una (poudarek na NRP);  
- vsebina in struktura prorač una ter finanč ni nač rt neposre-
dnega uporabnika - praktic ni prikaz s poudarkom  na določ -
bah povezanih z NRP; 

- nač rt razvojnih programov s poudarkom na pripravi investi-
čijske dokumentačije: 
 vsebina in obseg NRP 
 priprava NRP (uvrs č anja programov in projektov v NRP, 

merila in kriteriji za uvrs anje programov, sklep o potrdi-
tvi ID, obrazeč 3 kot vezni č len) 

 vloga investičijske dokumentačije v pročesih planiranja 
investičij, pripravi in izvrs evanju prorač una ter oddaji 
javnih naroč il (praktic ni nasveti glede priprave investičij-
ske dokumentačije-DIIP (vzorci enostavnih DIIP-ov), 
PIZ, IP, novelačija IP, s tudija izvedbe, poroč ilo o izvajanju 
investičijskega projekta (vzorec in praktic ni prikaz vsebi-
ne poročila), poročilo o učinkih (vzorec in praktični 
prikaz vsebine poročila) 

 NRP (prerazporejanje, izpis primerjave nač rta razvojnih 
programov za leto X s splos nim in posebnim delom pro-
rač una, s tevilo novih programov/projektov, ki se vključ u-
jejo v NRP tekoč ega leta, pomanjkljivosti pri vnosu podat-
kov projektov/programov v aplikačijo – praktični prikaz 

 
Predstavljene bodo tudi najpogosteje ugotovljene nepravilno-
sti pri uvrščanju projektov in programov v NRP-jih 
(investičijska dokumentačija kot podlaga za uvrstitev v NRP, 
sklep o potrditvi DIIP, potrjen predlog za uvrstitev projekta v 
NRP, poroč ilo o izvajanju projekta, poroč ilo o spremljanju 
rezultatov in uč inkov, postopek uvrs č anja programov in pro-
jektov, merila in kriteriji,…).   

 

Komu je izobraževanje namenjeno? 

Seminar je namenjen zaposlenim delavčem v obč inah 

(odredbodajalči in skrbniki prorač unskih postavk, z upa-

ni in direktorji, strokovne sluz be-skrbniki pogodb, rač u-

novodje, finanč niki), č lanom krajevnih/mestnih/č etrtnih 

skupnosti, č lanom nadzornih odborov, obč inskim svetni-

kom, ter vsem ostalim zainteresiranim, ki se pri svojem 

delu sreč ujejo z obravnavano tematiko. 

Vabilo na izobraz evanje  

UVRŠČANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV 
 V »NRP« OBČINE 

Kotizačija za udelez bo na izobraz evanju 

znas a 110,00 EUR (v čeno ni vključ en DDV).  

Izobraz evanje bo trajalo predvidoma do 

13:30 ure. 

KOTIZACIJA IN TRAJANJE 

IZOBRAŽEVANJA:  

ki bo potekalo v MARIBORU dne 24.10.2019, s pričetkom ob 10.00 uri, in sicer v Hotelu Mercure  

Maribor City Center (bivši Hotel Piramida Maribor), Ulica heroja Šlandra 10, 2000 Maribor  

Predavateljica: 

Mag. Ana Štaudohar, podsekretarka za proračun in 

finanče v Obč ini Koč evje z več  kot 30 letnimi izkus njami 

s področ ja javnih finanč, od tega 21 let na vodstvenih 

delovnih mestih (prorač un, finanče in gospodarstvo).  

 

Predavateljiča bo predstavila tudi najaktualnejs e        

zahteve Računskega sodišča, ki trenutno  

opravlja revizijo poslovanja iz tega področ ja v 3  

slovenskih obč inah. 



Prijavnica na izobraževanje 
 

UVRŠČANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV 
 V »NRP« OBČINE 

 

24.10.2019, Maribor 

Datum: Z ig: Podpis odgovorne osebe: 

KOTIZACIJA IN PRIJAVA: 

Kotizačija za udelez bo na izobraz evanju znas a 110,00 EUR (v čeno ni vključ en DDV). Prijavničo nam pos ljete na elek-

tronski naslov izobrazevanja@intelektum.eu, po faxu na: 026209841, ali po pos ti na naslov: Intelektum Maribor, Za-

grebs ka česta 44, 2000 Maribor. Pisne odjave upos tevamo 2 delovna dneva pred izvedbo. V primeru nepravoč asne odja-

ve oziroma neudelez be brez odjave zarač unamo 100% čelotne kotizačije. Kotizačijo pravne osebe poravnajo po izobra-

z evanju na podlagi izdanega rač una. Rok plač ila za prorač unske uporabnike je 30 dni po prejemu rač una. Fizič ne osebe 

poravnajo kotizačijo pred izobraz evanjem na podlagi predrač una. 

Ime in priimek: 

E-pošta: 

Telefon: 

Ime plačnika: 

Naslov plačnika:  

ID za DDV: 

Ali želite, da na vaš elektronski naslov tudi v prihodnje pošiljamo vabila na izobraževanja?      

DA    /      NE 

Vaše osebne podatke bo Intelektum Maribor hranil do preklica, in sicer toliko časa, kot je to potrebno za dosego namena, 

zaradi katerega jih zbira in obdeluje. Predmetno soglasje lahko kadarkoli prekličete, kar pa ne bo vplivalo na zakonitost 

obdelave, ki se je izvajala do preklica. Intelektum Maribor bo osebne podatke hranil in varoval tako, da ne bo prišlo do mo-

rebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Hkrati se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredo-

val tretji osebi brez pisne privolitve posameznika razen pogodbenim obdelovalcem, ki za Intelektum Maribor izvajajo nalo-

ge skladno s pogodbo o obdelavi osebnih podatkov. Pravico imate, da od Intelektuma Maribor kadarkoli zahtevate popra-

vek, dopolnitev, izbris, omejitev obdelave, prenosa vaših osebnih podatkov in ugovora, vključno s pravico do pritožbe pri 

Informacijskem pooblaščencu.  


