organizira
enodnevno posvetovanje

PRENOS JAVNE INFRASTRUKTURE V KNJIGE OBČIN
IN IZVAJANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
V LETU 2010
(pogodba o poslovnem najemu infrastrukture in izvajanju GJS)
(pogodba o koncesijskem izvajanju GJS)
Ljubljana, 22. september 2009, GZS, Dimičeva 13, dvorana A
POSVETOVANJE JE NAMENJENO 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 izvajanjem
gospodarskih javnih služb na ravni ene ali več občin.
CILJI SEMINARJA SO:
• Predstaviti možne statusno pravne rešitve v zvezi z izkazovanjem javne infrastrukture v knjigah
občin oziroma v knjigah javnih podjetij po novih predpisih,
• Opozoriti nosilce oblasti v občinah, da je skrajni čas, da začnejo s pripravo pravnih podlag po
katerih naj bi v prihodnje potekalo izvajanje GJS v občinah,
• Predstaviti ključne značilnosti prenosa javne infrastrukture v knjige občin ter ureditve s katero bi
občina prevzeto infrastrukturo dala javnemu podjetju v poslovni najem in po kateri bi javno
podjetje s to infrastrukturo v najemu še naprej izvajalo dejavnosti GJS,
• Predstaviti ključne značilnosti sistema investiranja v javno infrastrukturo v novih razmerah,
• Opozoriti na to, da bo prenos infrastrukture v knjige občin vplival na načrtovanje in izvajanje
proračuna (nove kategorije, sprememba strukture proračuna itd.),
• Predstaviti ključne značilnosti koncesijskega izvajanja GJS v občinah, v katerih bodo GJS
izvajale gospodarske družbe v mešani lasti oziroma gospodarske družbe v javni lasti, ki pa ne
bodo imele statusa javnega podjetja,
• Predstaviti postopke preoblikovanja javnega podjetja v navadno gospodarsko družbo,
• Opozoriti na spremenjen davčni položaj občin po prenosu javne infrastrukture v knjige občin,
• Predstaviti predvidene načine prilagajanja organiziranosti in izvajanja GJS v dveh občinah.
SEMINARSKO GRADIVO (prispevki avtorjev v tekstovni obliki) prejme vsak udeleženec ob
začetku seminarja.
PRIJAVE pošljite po pošti 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 prek spletne strani:
www.lm-veritas.si. Udeležnina za seminar z vključenim 20% DDV znaša 240 €. Nakažite jo
najkasneje tri dni pred začetkom seminarja na transakcijski račun št.: 02085-0013623918 z
oznako seminar – INFRA in navedbo priimka udeleženca.

www.lm-veritas.si

PROGRAM
Priporočila Ministrstva za finance za ureditev razmerij med občinami in izvajalci GJS
mag. Miranda Groff Ferjančič, Ministrstvo za Finance (9.00 do 9.30)
Ključni elementi pogodbe o poslovnem najemu infrastrukture med občino in izvajalcem GJS
mag. Marko Lozej, LM Veritas d.o.o. (9.30 do 10.30)
ODMOR (10.30 do 11.00)
Spremembe v občinskih proračunih zaradi prenosa infrastrukture v knjige občin
Vida Štucin, načelnica Oddelka za finance, Mestna občina Nova Gorica (11.00 do 11.30)
Davčni položaj občin z vidika DDV po ukinitvi sredstev v upravljanju in prenosu javne
infrastrukture v knjige občin
mag. Boris Jagodič, LM Veritas d.o.o. (11.30 do 12.00)
Preoblikovanje javnega podjetja v običajno gospodarsko družbo in izvajanje GJS na podlagi
koncesijske pogodbe ter status koncesnine z davčnega vidika
mag. Boris Jagodič, LM Veritas d.o.o. (12.00 do 12.15)
Neposredna podelitev koncesije preoblikovanemu javnemu podjetju v Občini Tržič
Mojca Aljančič, podsekretarka za razvoj, Občina Tržič (12.15 do 12.45)
ODMOR za kosilo (12.45 do 13.45)
OKROGLA MIZA - Pripravljenost občin na previdene spremembe v sistemu izvajanja GJS
(13.45 do 15.00)
mag. Marko Lozej, pooblaščeni revizor, LM Veritas d.o.o. – moderator okrogle mize
mag. Marko Zidanšek, podžupan za področje okolja in prostora ter komunale, Mestna občina Celje

Melita Čopar, direktorica občinske uprave, Občina Krško
Karmen Slokar, vodja oddelka za finance, Občina Ajdovščina
mag. Ana Štaudohar, vodja oddelka za proračun in finance ter upravljanje premoženja, Občina
Kočevje
Po določilih pravilnika o priznanju dodatnega izobraževanja za podaljšanje veljavnosti pooblastila za
delo (licence, ki jih izdaja Slovenski inštitut za revizijo) je seminar »Prenos javne infrastrukture v
knjige občin in izvajanje gospodarskih javnih služb v letu 2010« točkovan takole:
K = 0,9; u = 6; Ku = 5,4 (B)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIJAVNICA ZA SEMINAR: PRENOS JAVNE INFRASTRUKTURE V LETU 2010
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.

