Spoštovani,
od prenosa osnovnih sredstev gospodarske javne infrastrukture v poslovne knjige občin je
minilo dve leti in prepričani smo, da ste v strokovnih službah občin v tem času ugotovili, kako
pomembno je, da se te evidence vodijo pravilno in ažurno. Obračuni amortizacije za to
infrastrukturo so podlaga za določanje cen storitev GJS (omrežnine). Prejšnji mesec smo
organizirali seminar »VODENJE RAČUNOVODSKIH EVIDENC O GOSPODARSKI
JAVNI INFRASTRUKTURI V LASTI OBČIN« ter pripravili seminarsko gradivo, ki je
napisano delno v tekstovni obliki, delno pa v obliki prosojnic v skupnem obsegu 74 strani.
Gradivo je dober pripomoček za vse tiste, ki imate na občinah opravka z evidentiranjem te
infrastrukture. Prodajamo ga po ceni 30 EUR (osnovna cena brez 8,5 % DDV).
Če ga želite naročiti, prosimo izpolnite spodnjo naročilnico in jo pošljite na naslov LM
VERITAS d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana ali po faksu (01) 568 40 75. Gradivo
lahko naročite tudi preko elektronske pošte na naslov prijave@lm-veritas.si ali preko spletne
strani www.lm-veritas.si.
Gradivo s priloženim računom vam bomo poslali po pošti.

KAZALO SEMINARSKEGA GRADIVA

VODENJE RAČUNOVODSKIH EVIDENC O GJI V LASTI OBČIN
(marec 2013)
Možni načini vodenja analitičnih računovodskih evidenc o osnovnih sredstvih
gospodarske javne infrastrukture (pri občinah oziroma pri javnih podjetjih
za potrebe občin)
mag. Marko Lozej, pooblaščeni revizor, LM Veritas d.o.o.
Vodenje analitičnih evidenc o gospodarski javni infrastrukturi v knjigah Občine
Ajdovščina in zagotavljanje podatkov za potrebe javnega podjetja
Karmen Slokar, vodja oddelka za finance, Občina Ajdovščina
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Vodenje računovodskih evidenc o gospodarski javni infrastrukturi v knjigah Občine
Kočevje in zagotavljanje podatkov za potrebe javnih podjetij Hydrovod d.o.o. in
Komunala Kočevje d.o.o.
mag. Ana Štaudohar, vodja oddelka za finance, Občina Kočevje
Sonja Movrin, mag. ekon. ved, finančnik VII/1, Občina Kočevje
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Posebnosti vodenje analitičnih evidenc za osnovna sredstva gospodarske
javne infrastrukture
mag. Marko Lozej, pooblaščeni revizor, LM Veritas d.o.o.
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Vodenje evidenc GJI z vidika razvijalca programske opreme GRAD d.d.
mag. Marija Kuhar, MBA, vodja oddelka finančni programi, GRAD d.d.
Uporaba internetnih GIS tehnologij za istočasno vodenje katastrov GJI v občinah
in javnih podjetjih in možnost povezave z analitično evidenco osnovnih sredstev
gospodarske javne infrastrukture
mag. Slavko Gerčer, direktor, Kaliopa d.o.o.
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NAROČILNICA SEMINARSKEGA GRADIVA:
»VODENJE RAČUNOVODSKIH EVIDENC O GJI V LASTI OBČIN«
Podjetje oz. občina: __________________________________________________________
(prosimo, da navedete točen, kratek naziv)

Naslov: ____________________________________________________________________
ID številka za DDV: ______________________
Smo / nismo (ustrezno obkrožite) identificirani za namene DDV
Oseba, ki je gradivo naročila (ime in priimek): ______________________________
Cena gradiva: 30 EUR (32,55 EUR z vključenim DDV)
Število izvodov: ___________
Datum: __________________
Račun bomo poravnali v osmih dneh (oz. tridesetih dneh za občine) po prejemu.
Žig in podpis pooblaščene osebe

prijave@lm-veritas.si; faks št.: 01/568 40 75; spletno naročilo: www.lm-veritas.si

