prireja XVI. posvetovanje

ORGANIZIRANJE, FINANCIRANJE
IN RAČUNOVODENJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
Posvetovanje bo 14. novembra 2013 v Ljubljani, GZS, Dimičeva 13, dvorana A
(brezplačno parkiranje v parkirni hiši GZS).
Namenjeno je vsem, ki se v občinah in javnih podjetjih ukvarjajo z organiziranjem,
financiranjem ali računovodenjem obveznih občinskih gospodarskih javnih služb (GJS).
Na seminar vabimo:
 vodje finančno računovodskih služb ter druge strokovne osebe v javnih podjetjih oz. pri
koncesionarjih,
 vodje finančnih oddelkov oz. proračunov občin ter druge strokovne osebe v okviru
občinskih uprav, ki so odgovorne za financiranje in nadziranje delovanja GJS,
 direktorje javnih in drugih podjetij v javni in zasebni lasti ter direktorje občinskih uprav,
 pooblaščene revizorje, ki revidirajo računovodske izkaze javnih in zasebnih podjetij, ki
izvajajo GJS
 notranje revizorje, ki izvajajo notranje revidiranje občin ali javnih podjetij.
Namen ter cilji posveta so:
 predstaviti pravne možnosti za prenos nekaterih pristojnosti v zvezi z zagotavljanjem
gospodarskih javnih služb na državo in prediskutirati ekonomsko uspešnost sedanji oblik
izvajanja nekaterih občinskih GJS,
 predstaviti in analizirati gibanje nekaterih ključnih ekonomskih kategorij po prenosu
gospodarske javne infrastrukture na občine,
 proučiti pomanjkljivosti nekaterih predpisanih rešitev v zvezi z oblikovanjem cene
omrežnine in razmisliti o morebiti potrebnih popravkih,
 predstaviti probleme in prijeme občin pri pripravi proračunov za leto 2014 v delu, ki se
nanaša na GJS,
 predstaviti rešitve, ki jih uporabljajo javna podjetja pri pripravi poslovnih načrtov za leto
2014 in razmisliti, kako narediti poračun za leto 2103
 na okrogli mizi prediskutirati probleme pri pripravi proračunov, poslovnih načrtov in
poračunov ter izmenjati izkušnje, ki bodo udeležencem seminarja pomagale pri njihovem
delu.
Zbornik referatov prejme vsak udeleženec ob registraciji.
Prijave pošljite najkasneje do 12. novembra 2013 na naslov: LM Veritas d.o.o., Dunajska
cesta 106, 1000 Ljubljana, po telefaksu: (01) 568 40 75 ali po E-pošti prijave@lm-veritas.si
ali preko spleta www.lm-veritas.si
Kotizacija za posvetovanje znaša 190 EUR (cena brez DDV). Plačilo nakažite pred začetkom
posveta (za proračunske uporabnike 30 dni po prejemu računa) na TRR št.: SI56 0208 5001
3623 918 (s sklicem na 00 08). V kotizacijo je všteta udeležba, zbornik referatov in okrepčilo
med odmori. Za drugega udeleženca priznamo 20% popust, za tretjega pa 40% popust.
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PROGRAM
Pravna vprašanja prenosa nekaterih pristojnosti v zvezi z zagotavljanjem gospodarskih javnih
služb z občin na državo (9.00 – 9.30)
prof. dr. Rajko Pirnat, Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani
Katere občinske gospodarske javne službe bi bilo ekonomsko smiselno prenesti na višjo raven
(9.30 – 10.00)
Samo Jereb, vrhovni državni revizor, Računsko sodišče Republike Slovenije
Razprava s povabljenimi gosti (10.00 – 10.30)
ODMOR (1030 – 1100)
Gibanje stroškov amortizacije, najemnin in subvencij za gospodarsko javno infrastrukturo v
Sloveniji v obdobju 2010 do 2012 (11.00 – 11.30)
mag. Marko Lozej, pooblaščeni revizor, LM Veritas d.o.o.
Dileme in možne rešitve v zvezi z oblikovanjem cene omrežnine pri izvajanju oskrbe s pitno
vodo ter pri odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (11.30 – 12.00)
mag. Matej Loncner, pooblaščeni revizor, BM Veritas Revizija d.o.o.
Proračun Občine Vrhnika za leto 2014 v delu, ki se nanaša na izvajanje gospodarskih javnih
služb (12.00 – 12.30)
Stojan Jakin, župan, Občina Vrhnika
Vesna Kranjc, direktorica občinske uprave, Občina Vrhnika
Priprava načrta poslovanja Javnega podjetja Komunalno podjetja Vrhnika d.o.o. za leto 2014
(12.30 – 13.00)
mag. Brigita Šen Kreže, direktorica, JP Komunalno podjetje Vrhnika d.o.o.
KOSILO (13.00 – 14.00)
Proračun Občine Kočevje za leto 2014 v delu, ki se nanaša na izvajanje gospodarskih javnih
služb (14.00 – 14.30)
mag. Ana Štaudohar, vodja oddelka za finance, Občina Kočevje
Nekaj pogledov na sestavljanje poslovnega načrta za leto 2014 v Komunali Cerknica d.o.o.
(14.30 – 15.00)
Anton Kranjc, direktor, JP Komunala Cerknica d.o.o. (14.30 – 15.00)
Ekonomsko reguliranje izvajalcev GJS sistemskih operaterjev elektroenergetskih omrežij in
omrežij zemeljskega plina (15.00 – 15.30)
Majda Paripović, strokovna direktorica za ekonomsko regulativo, Javna agencija Republike Slovenije
za energijo
OKROGLA MIZA Priprava proračunov občin oziroma poslovnih načrtov javnih podjetij za
leto 2014 in poračuni za leto 2013 (15.30 – 16.00)
Moderator: Samo Jereb
Stojan Jakin, Občina Vrhnika
mag. Ana Štaudohar, Občina Kočevje
Marija Mušič, Komunala Črnomelj
mag. Egon Stopar, KSD Ajdovščina
Tatjana Arčan, VO-KA Celje
mag. Matej Loncner
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIJAVNICA ZA POSVETOVANJE:

Organiziranje, financiranje in računovodenje gospodarskih javnih služb 2013
Podjetje: ………..…………........................................................................……………………………………….
ali

Občina: …………………………………………………………………………………………………………….
Naslov: .……………..........................................................……………………………………………………......
ID št. za DDV: ………………........... smo / nismo (ustrezno obkroži) davčni zavezanci po ZDDV
Ime in priimek udeleženca:

Funkcija oz. delovno mesto:

E-naslov:

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

Datum: ..................................................

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

*Elektronski naslov bomo uporabili za potrditev prejema prijave na posvetovanje 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.
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