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FINANČNI, DAVČNI IN RAČUNOVODSKI VIDIKI INVESTIRANJA
V GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
Ljubljana, 22. oktober 2013, GZS, Dimičeva 13, dvorana C

SEMINAR JE NAMENJEN županom občin, direktorjem občinskih uprav, vodjem finančno
računovodskih služb občin, notranjim revizorjem občin, vodjem oddelkov za gospodarske javne službe na
občinah in drugim osebam, ki se ukvarjajo z načrtovanjem in vodenjem investicij v gospodarsko javno
infrastrukturo. Seminar pa priporočamo tudi vodjem FRS in vodjem investicijskih oddelkov v tistih javnih in
zasebnih podjetjih, ki po pooblastilu občin vodijo investicije v javno infrastrukturo.

NAMEN IN CILJI SEMINARJA
Po prenosu javne infrastrukture iz knjig javnih podjetij v knjige občin, se je tudi vodenje investicij v
javno infrastrukturo marsikje v celoti preneslo na občine. To pomeni, da so občine prevzele
organizacijo in vodenje teh projektov od začetnih zamisli, do končne izgradnje infrastrukture ter
predaje le-te v upravljanje oziroma v najem javnim podjetjem oziroma izvajalcem GJS. Ker se pri
vodenju takih projektov pojavlja cela vrsta tehničnih aktivnosti, ki jih ne morejo v celoti pokrivati
strokovne službe občin, pa marsikje take projekte po pooblastilu občin še vedno vodijo tudi javna
podjetja oziroma zasebna inženiring podjetja. Pri tem se med občinami in javnimi podjetji
vzpostavljajo različna razmerja in pri vsakem takem razmerju se pojavljajo različni finančni, davčni in
računovodski problemi in rešitve, ki jih bomo na seminarju obravnavali tudi na podlagi predstavitve
konkretnih primerov investiranja.
Udeleženci seminarja bodo dobili vpogled na celotno problematiko investiranja v javno infrastrukturo
in dobili odgovore na nekatera aktualna vprašanja, kot so npr:
 kdaj je v sedanjih razmerah smiselna graditev infrastrukture na podlagi koncesije,
 ali je treba zagotavljati reprodukcijo infrastrukture, zgrajene iz nepovratnih virov,
 kdaj prihaja do izjem, oprostitev in vračila komunalnega prispevka,
 kakšna so možna razmerja med občino in javnim podjetjem pri vodenju investicij z
računovodskega in davčnega vidika,
 kakšna so davčna razmerja med občino nosilko projekta in občinami sofinancerkami pri
gradnji skupne infrastrukture,
 do katerih napak lahko pride pri gradnji infrastrukture z vidika obračunavanja DDV,
 kako računovodsko izkazovati vodenje investicij, kadar ena občina prevzame vodenje
investicije po pooblastilu drugih občin ali eno javno podjetje vodi investicijo za več občin,
 kako lahko (s kakšnimi prijemi) lahko vodja oddelka za GJS zagotovi učinkovit nadzor nad
vodenjem investicije.
Na seminarju bomo pojasnili oziroma komentirali tudi mnenje MF v zvezi z amortiziranjem gospodarske
javne infrastrukture glede na stopnjo izkoriščanja njene zmogljivosti (Uredba MEDO).

SEMINARSKO GRADIVO – v tekstovni obliki prejme vsak udeleženec ob začetku seminarja.
Prijave pošljite na naslov: LM Veritas d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana, po faksu: (01) 568
40 75, ali po E-pošti prijave@lm-veritas.si. Udeležnina znaša 190 EUR (cena brez DDV). Drugi
udeleženec ima 20% popust, tretji pa 40%. Nakazilo je treba izvršiti do dneva seminarja oziroma za
proračunske uporabnike 30. dan po prejemu računa na transakcijski račun št. SI56 0208 5001 3623
918 s sklicem 00 05.

PROGRAM
Viri financiranja obnove in izgradnje nove gospodarske javne infrastrukture (9.00 do 9.45)
Samo Jereb, vrhovni državni revizor, Računsko sodišče RS
Davčni (DDV) vidiki financiranja investicij v gospodarsko javno infrastrukturo v primeru
različnih razmerij med občino kot investitorjem in javnim ali drugim podjetjem, ki vodi
investicijo (DDV pri nosilni občini oziroma pri občinah ter pri javnem ali drugem podjetju)
Saša Jerman, pooblaščena revizorka, preizk. davčnica, Jerman & Bajuk d.o.o. (9.45.00 do 10.45)
ODMOR (10.45 do 11.15)
Računovodski vidiki vodenja investicij v javno infrastrukturo (dokumentacija, sistem obračuna in
knjiženja pri občinah, javnih podjetjih ali drugih podjetjih, ki vodijo te investicije)
mag. Marko Lozej, pooblaščeni revizor, LM Veritas d.o.o. (11.15 do 12.00)
Financiranje in izgradnja centra za ravnanje z odpadki Štajerske regije – Izgradnja centra za
ravnanje z odpadki II. reda Slovenska Bistrica (primer ko ena občina vodi investicijo v CERO za
več občin)
Danica Sagadin Leskovar, mag., vodja oddelka za okolje in prostor, Občina Slovenska Bistrica (12.00
do 12.30)
Organiziranje, financiranje in nadziranje izvajanja hidravljičnih izboljšav kanalizacijskega
sistema in čistilne naprave v Novem mestu
mag. Jože Kobe, vodja Urada za gospodarske javne službe, okolje in promet, Mestna občina Novo
mesto (12.30 do 13.00)
Odgovori na vprašanja in razprava* (13.00 do …)
Pisna vprašanja nam pošljite do 18. oktobra

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIJAVNICA ZA SEMINAR: FINANČNI, DAVČNI IN RAČUNOVODSKI VIDIKI
INVESTIRANJA V GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
Občina (ali podjetje): ……..............................................................................................................
Naslov: .................................................................…………………. Tel: ……………………..
Faks: .....................…………. E-pošta*: ………………………………………………………
ID št. za DDV: …….......................... smo / nismo davčni zavezanci (obkroži) po ZDDV-1
Na seminar prijavljamo naslednje udeležence:
Ime in priimek udeleženca:
Funkcija oziroma delovno mesto:
................................................................... ................................................................
.................................................................... ................................................................
.................................................................... ................................................................
Datum: .........................................

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

*Na navedeni elektronski naslov vam bomo sporočili potrditev prijave na seminar.

Več informacij o dejavnostih in seminarjih družbe LM Veritas d.o.o. dobite na naši spletni
strani: www.lm-veritas.si

