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Ljubljana, 24. maj 2011, GZS, Dimičeva 13, dvorana A
SEMINAR JE NAMENJEN predvsem funkcionarjem in strokovnim osebam občin (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 direktorjem in
vodjem FRS v tistih javnih in zasebnih podjetjih, ki tudi v novih razmerah v svojem imenu in za račun občin
ali v imenu občin in za račun občin še naprej vodijo investicije v javno infrastrukturo.

USMERITVE IN POUDARKI SEMINARJA
Po prenosu javne infrastrukture iz knjig javnih podjetij v knjige občin imajo izvirno pristojnost za
vodenje investicij v javno infrastrukturo občine kot lastnice te infrastrukture. To načeloma pomeni, da
občine prevzemajo celotno organizacijo in vodenje teh projektov od začetnih idejnih zamisli, do
končne izgradnje in aktiviranja novo zgrajene infrastrukture ter predaje le-te v upravljanje oziroma v
najem posameznim izvajalcem GJS v občini. Ker se pri vodenju takih projektov pojavlja cela vrsta
aktivnosti (priprava investicijsko tehnične dokumentacije, pridobivanje različnih soglasij, izvajanje
javnih naročil, nadzor nad izbranimi izvajalci, vnos novo zgrajene infrastrukture v ustrezne katastre,
ipd.), ki jih praviloma ne morejo v celoti pokrivati strokovne službe občin, marsikje take projekte po
pooblastilu občin še vedno vodijo izvajalci gospodarskih javnih služb. Pri tem se med občinami in
izvajalci GJS vzpostavljajo različna razmerja in pri vsakem takem razmerju se pojavljajo različni
finančni, davčni in računovodski problemi in rešitve, ki jih bomo na seminarju predstavili na podlagi
predstavitve konkretnih primerov investiranja.
Kot je razvidno iz samega programa bodo glavni poudarki na seminarju dani predstavitvi:
 možnih virov in načinov financiranja investicij v infrastrukturo
 različnih možnih pravnih razmerij med občino in javnim podjetjem pri investiranju
 računovodskega evidentiranja vlaganj v infrastrukturo pri različnih ureditvah
 pravil črpanja sredstev za financiranje javne infrastrukture iz EU skladov
 načinov vodenja nekaterih projektov, financiranih tudi iz sredstev EU
 izkazovanja zgrajene infrastrukture v knjigah občin in dajanja te infrastrukture izvajalcem GJS
v najem in uporabo ter problematike najemnin in subvencij, ki se s tem v zvezi pojavljajo.

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 ali prek spletne strani: www.lm-veritas.si. Udeležnina
znaša 190 EUR (cena brez DDV). Nakazilo je treba izvršiti do dneva seminarja na transakcijski račun
št. 0208 5001 3623 918 (odprt pri NLB d.d. Ljubljana) z oznako seminar – FDVI 2011 in navedbo
priimka udeleženca. Proračunski uporabniki plačajo udeležnino v roku 30 dni od prejema računa.
www.lm-veritas.si

PROGRAM
Viri financiranja gospodarske javne infrastrukture s posebnim ozirom na komunalni prispevek
Samo Jereb, vrhovni državni revizor, Računsko sodišče RS (9.00 do 9.45)
Pravni in davčni vidiki vodenja investicij v javno infrastrukturo
mag. Boris Jagodič, pravni in davčni svetovalec, LM Veritas d.o.o. (9.45 do 10.15)
Računovodski vidiki vodenja investicij v javno infrastrukturo (v primeru če investicije vodi sama
občina, če jih vodi javno podjetje v svojem imenu in za račun občine ali v imenu in za račun občine ter
v primeru izvajanja investicije po načelu »in house«)
mag. Marko Lozej, pooblaščeni revizor, LM Veritas d.o.o. (10.15 do 10.45)
ODMOR (10.45 do 11.15)
Pravila črpanja sredstev Kohezijskega sklada za financiranje okoljske javne infrastrukture
mag. Mojca Aljančič, podsekretarka za razvoj, Občina Tržič (11.15 do 11.45)
Izgradnja kanalizacijskega omrežja v okviru projekta Varovanje povodja reke Vipave
Alenka Čadež Kobol, vodja oddelka za investicije, gospodarstvo in GJS, Občina Ajdovščina (11.45 do
12.15)
Izkazovanje zgrajene infrastrukture v knjigah občine, vrednotenje, obračunavanje popravkov
vrednosti, oddaja zgrajene infrastrukture v najem, zaračunavanje najemnine, zagotavljanje
namenske uporabe sredstev iz najemnine
Karmen Slokar, vodja oddelka za finance, Občina Ajdovščina (12.15 do 12.30)
Izgradnja kanalizacijskega omrežja v okviru projekta Celostno urejanje odvodnjavanja in
čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov reke Savinje
Stojan Praprotnik, pomočnik direktorice, Razvojna agencija Savinja (12.30 do 13.00)
Organiziranost izvajanja GJS in dosedanje izkušnje pri dajanju zgrajene infrastrukture v
najem, zaračunavanju najemnine oziroma koncesijskem izvajanju GJS
Alenka Brvar Paliaga, podsekretarka, Mestna občina Maribor (13.00 do 13.15)
Problemi in dosedanje izkušnje pri izkazovanju zgrajene javne infrastrukture v knjigah občine,
obračunavanju amortizacije oziroma popravkov vrednosti in zagotavljanju namenske uporabe
sredstev iz najemnine
Branka Atelšek, vodja sektorja za računovodstvo, Mestna občina Maribor (13.15 do 13.30)
Odgovori na vprašanja in razprava (13.30 do 14.00)
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*Na navedeni elektronski naslov vam bomo sporočili potrditev prijave na seminar.

