organizira
enodnevni seminar

IZTERJAVA TERJATEV ZA KOMUNALNE STORITVE
Izvršilni in pravdni postopki ter popisi in odpisi terjatev z vidika davščin v letu 2012
Seminar bo 3. aprila 2012 v Ljubljani, v dvorani C (prvo nadstropje) GZS, Dimičeva 13, Ljubljana (brezplačno
parkiranje v garažni hiši GZS).
SEMINAR JE NAMENJEN predvsem osebam, zaposlenim v javnih podjetjih, pri koncesionarjih, upravnikih večlastniških objektov in občin:
 vodjem sektorjev za izvršbo oziroma pravnih sektorjev in zaposlenim v teh sektorjih
 vodjem finančno-računovodskih sektorjev in zaposlenim v teh sektorjih
 ostalim, ki jih tematika zanima
NAMEN IN CILJI SEMINARJA
Na seminarju bomo obravnavali predvsem naslednje probleme in posebnosti:
 Pridobivanje in ravnanje s podatki, ki so potrebni za učinkovito izvršbo, z vidika Zakona o varstvu
osebnih podatkov in Zakona o izvršbi in zavarovanju (EMŠO, davčna številka, poizvedbe o premoženju
itd.)
 Katere informacije mora izvajalec GJS posredovati uporabniku po Zakonu o dostopu do informacij
javnega značaja (ali mora npr. izvajalec na zahtevo uporabnika le-temu poslati podatke o kalkulaciji
cene)?
 Kaj je lahko določeno kot poslovna skrivnost po ZGD-1, da ni v nasprotju z Zakonom o dostopu do
informacij javnega značaja pri izvajalcih GJS in podrejenimi zakonskimi akti?
 Ali lahko izvajalec GJS na zbirne centre namesti kamere za nadzor?
 Ali je mogoče izmenjati podatke o uporabnikih storitev GJS: dve javni podjetji, občina in javno podjetje
ter upravnik in javno podjetje?
 Ali lahko izvajalec GJS posreduje podatke o odprtih terjatvah sorodnikom z namenom poplačila?
 Izpodbijanje neodplačnih prenosov premoženja z namenom preprečitve poplačil terjatev (darilna
pogodba med zakoncema, starši in otroci) – roki, pogoji in način izpodbijanja dolžnikovih dejanj za
doseganje poplačila komunalnih terjatev
 Stečaji, prisilne poravnave, cesije – vpliv na odnos med izvajalcem GJS in dolžnikom
 Hierarhija pravnih aktov (državne uredbe oziroma pravilniki in odloki) ter vprašanje usklajenosti in
možnosti za spregled neustavne uredbe ali odloka v pravdnem postopku
 Koga in do kdaj terjati, če se nepremičnina proda, odda ali zamenja – procesna legitimacija?
 Navodila za izterjavo terjatev ter vloga komisij za popise in odpise terjatve pri izvajalcu GJS – obvezno
sodelovanje odgovornih oseb za izvršbo in finančno-računovodske službe
 Davek na dodano vrednost in davek od dohodkov pravnih oseb pri izterjavi komunalnih terjatev
 Vloga upravnika pri izterjavi terjatev izvajalca GJS
 Na koga nasloviti račun pri dobavi storitev nepremičnini, ki je v solastnini?
 Pravila in primeri zastaranja terjatev za komunalne storitve (individualna komunalna raba)
 Možnosti prekinitev izvajanja storitev gospodarskih javnih služb (odklop vode ipd.)
 Kakšno pravice imajo potrošniki v zvezi z občinskimi gospodarskimi javnimi službami?
 Operativna izterjava komunalnih terjatev v srednje velikem podjetju
 Priprava internih navodil za izterjavo terjatev
 Uveljavljanje poplačil komunalnih terjatev v zapuščinskih postopkih
GRADIVO (prosojnice) prejme vsak udeleženec ob začetku seminarja. Vprašanja pošljite do 30.3.2012.

PROGRAM SEMINARJA
900-930 Pridobivanje in ravnanje s podatki o uporabnikih v zvezi z zaračunavanjem in izterjavo terjatev
za komunalne storitve
Urban Brulc, univ. dipl. prav., svetovalec Informacijskega pooblaščenca
 Pravice in obveznosti izvajalcev GJS po Zakonu o varstvu osebnih podatkov, Zakonu o izvršbi in
zavarovanju in drugih predpisih
 Kaj lahko zahteva uporabnik od izvajalca GJS glede na Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

930-1100 Izvršilni in pravdni postopki na področju občinskih gospodarskih javnih služb
Jure Likar, sodnik na Okrajnem sodišču v Ljubljani









Pravilna priprava predlogov za izvršbo – teoretični in praktični vidik
Pravna analiza določb državnih podzakonskih aktov, ki urejajo GJS
Vloga upravnika večlastniškega objekta v odnosu do izvajalca GJS ter določitev procesne legitimacije
Izpodbijanje darilnih pogodb pri prenosih premoženja uporabnika storitev GJS na družinskega člana
Prekinitev dobave vode oziroma drugih storitev z namenom doseganja poplačila terjatev
Dolžnosti lastnikov pri prodaji, zamenjavi, oddajanju objektov in prostorov v najem
Zastaralni roki pri komunalnih terjatvah
Uveljavljanje terjatve v primeru smrti dolžnika – smrt pred ali po vložitvi izvršbe

1100-1130 Odmor
1130-1200 Operativna izterjava komunalnih terjatev v srednje velikem podjetju
Violeta Korošec, oddelek obračuna komunalnih dajatev, Nigrad d.d.
1200-1245 Priprava internih navodil za izterjavo terjatev, izvedba popisa terjatev in davčne posledice
izvršilnih in pravdnih postopkov pri komunalnih terjatvah
mag. Boris Jagodič, pravni in davčni svetovalec, LM Veritas d.o.o.





Pomen internih navodil za izterjavo, vodenje popisov in izvajanje odpisov terjatev
Vloga popisne komisije in komisije za odpis terjatev?
Terjatve z vidika DDV in DDPO - zaračunavanj, izterjava in odpisi
Določitev zneska izterjave z vidika statusa dobrega gospodarstvenika

1245 Odgovori na vprašanja
PRIJAVE pošljite po pošti na naslov: LM VERITAS d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana, po telefaksu: (01) 568
40 75, po e-pošti prijave@lm-veritas.si ali prek spletne strani: www.lm-veritas.si. Udeležnina za seminar znaša 210
EUR brez DDV (252 EUR z vključenim DDV). Za prijave do 27. marca odobrimo 10 % popust. Nakazilo je treba
izvršiti do dneva seminarja oziroma za proračunske porabnike 30 dni po prejemu računa na TRR št.: SI56 0208 5001
3623 918 s sklicem 00 4 in navedbo priimka udeleženca.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIJAVNICA ZA SEMINAR: IZTERJAVA TERJATEV ZA KOMUNALNE STORITVE
Podjetje/Občina (kratek naziv): ..............................................................................................................
Naslov: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ID št. za DDV: ...................................... Status: smo / nismo davčni zavezanec (obkroži)
Ime in priimek udeležencev:

Funkcija oz. delovno mesto:

1. ............................................. ..................................…......
2. ............................................ ..................................…......
3. ............................................ ..................................…......
Datum: ........................................
*

Elektronski naslov*:

……............……….....………..........…….….
……............…... .......………..........…….….
……............………......………..........…….….

Podpis pooblaščene osebe: …..........................….........

Elektronski naslov bomo uporabili za potrditev prejema prijave na seminar in za pošiljanje informacij družbe LM Veritas d.o.o. o
seminarjih in dejavnosti. Če teh informacij ne želite prejemati, prosimo, da se odjavite na prijave@lm-veritas.si.

