prireja XIV. posvetovanje

ORGANIZIRANJE, FINANCIRANJE
IN RAČUNOVODENJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
Posvetovanje bo 20. in 21. oktobra 2011 v Radencih (Hotel Radin).
POSVETOVANJE JE NAMENJENO vsem, ki bi želeli kaj koristnega in operativnega izvedeti o
izvajanju obveznih občinskih gospodarskih javnih služb (GJS) v teh zmedenih časih. Po prenosu
infrastrukture iz knjig javnih podjetij v knjige občin morajo možne rešitve pri izvajanju GJS poznati
tako v občinah kot v javnih podjetjih, zato na posvetovanje vabimo:
 župane in direktorje občinskih uprav ter direktorje javnih in drugih podjetij v javni in zasebni lasti,
 vodje finančno računovodskih služb ter planerje in analitike v javnih podjetjih in pri drugih
izvajalcih GJS,
 vodje finančnih oddelkov oziroma proračunov občin ter druge strokovne osebe v okviru občinskih
uprav, ki so odgovorne za organiziranje, financiranje in nadziranje delovanja GJS,
 člane nadzornih svetov javnih podjetij in člane nadzornih odborov občin,
 pooblaščene revizorje, ki revidirajo računovodske izkaze podjetij, ki izvajajo GJS in notranje
revizorje, ki izvajajo notranje revidiranje občin.
Posvetovanje je primerno tudi za vse druge osebe, ki se pri svojem delu kakorkoli srečujejo z
odločanjem o organiziranju, načrtovanju, financiranju ali nadziranju posameznih GJS na lokalni ravni.
NAMEN IN CILJI POSVETA so:
 podati primerjavo med organiziranostjo, financiranjem in izvajanjem oskrbe s pitno vodo ter
odvajanjem in čiščenjem odpadne vode v Avstriji in Sloveniji,
 predstaviti aktivnosti za doseganje večje učinkovitosti izvajanja obveznih občinskih GJS, ki jih
izvaja največje javno podjetje v Sloveniji,
 razčistiti dilemo o pravni (ne)dopustnosti vlaganja infrastrukture v javna podjetja v obliki stvarnih
vložkov,
 opozoriti občine in javna podjetja na to, kaj bi bilo treba spremeniti v pogodbah o najemu javne
infrastrukture, da bo mogoče konec leta 2011 sestaviti zaključni račun javnega podjetja in občine,
 izpostaviti pravni vidik določanja najemnine in subvencij pri storitvah individualne komunalne
rabe,
 na okrogli mizi predstaviti »stanje na terenu« in prediskutirati sedanje stanje z vidika občin in
komunalnih podjetij,
 predstaviti rezultate ankete o cenah storitev oskrbe s pitno vodo v Sloveniji,
 opozoriti na neurejenost pri evidentiranju okoljskih dajatev,
 predstaviti nekaj ugotovitev iz analize bilanc stanja komunalnih podjetij, potem ko je bila iz njih v
letu 2010 izločena javna infrastruktura.
ZBORNIK REFERATOV prejme vsak udeleženec ob začetku posvetovanja.
PRIJAVE - prosimo vas, da nam prijave pošljete najkasneje do 14. oktobra 2011 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 . Opozarjamo na pravočasno rezervacijo hotelske sobe. Obrazec rezervacije je
priložen.
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PROGRAM
Četrtek, 20. oktober - dopoldan
Izvajanje oskrbe s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje odpadne vode v Avstriji
mag. Michael Klien, Inštitut za ekonomiko javnega sektorja, Vienna University of Economics and
Business (9.30 do 10.00 + 15 minut odgovori na vprašanja – predavanje v angleščini)
Organiziranost Javnega holdinga Ljubljana d.o.o. danes in jutri
Zdenka Grozde, direktorica JHL d.o.o., Ljubljana (10.15 do 10.45)
Pravna analiza (ne)dopustnosti stvarnih vložkov gospodarske javne infrastrukture v javna
podjetja
mag. Boris Jagodič, pravni in davčni svetovalec, LM Veritas d.o.o. (10.45 do 11.15)
ODMOR od 11.15 do 11.45
Potrebne spremembe v pogodbi o najemu infrastrukture za leto 2011
mag. Marko Lozej, pooblaščeni revizor, LM Veritas d.o.o. (11.45 do 12.30)
Pravni vidiki določanja najemnine in subvencij pri storitvah individualne komunalne rabe v letu
2011
mag. Boris Jagodič, pravni in davčni svetovalec, LM Veritas d.o.o. (12.30 do 12.45)
Četrtek, 20. oktober – popoldan
OKROGLA MIZA – Financiranje izvajanja GJS v letu 2011 in 2012 (od 15.00 do 17.00)
mag. Marko Lozej, pooblaščeni revizor, LM Veritas d.o.o. – moderator
Stojan Jakin, župan Občine Vrhnika – načela, ki se jih drži občina v razmerju do javnega podjetja
Urška Ban, vodja urada direktorja, Mestna občina Novo mesto – kako naj občina preverja pravilnost
kalkulacij cen storitev GJS
Ivan Hočevar, direktor, JEKO-IN d.o.o. – kaj bo treba spremeniti v pogodbi o najemu infrastrukture
Leon Behin, direktor, Komunala Kočevje d.o.o. – kaj bo treba spremeniti v pogodbi o najemu
infrastrukture
mag. Ana Štaudohar, vodja oddelka za proračun in finance, Občina Kočevje – oblikovanje proračuna
občine za leto 2012 z vidika izvajanja GJS
Omejitve, ki jih morajo občine upoštevati pri imenovanju organov upravljanja v javnih
podjetjih po uveljavitvi ZUKN
dr. Aleksij Mužina, odvetnik v Ljubljani (17.00 do 17.30)
Četrtek, 20. oktober – zvečer
- aperitiv v avli pred recepcijo ob 20.00
- nato skupna večerja v restavraciji Hotela Radin
Petek, 21. oktober - dopoldan
Metodika cenitve gospodarske javne infrastrukture (primer cenitve vodovoda in kanalizacije)
mag. Matjaž Filipič, pooblaščeni cenilec vrednosti nepremičnin, KF Finance d.o.o. (9.00 – 9.30)
Primerjalni pregled cen oskrbe s pitno vodo na dan 30.6.2011 v Sloveniji
Kristina Ficko, strokovna sodelavka, Komunala Novo mesto d.o.o. (9.30 – 10.00)
ODMOR od 10.15 do 10.30
Dileme pri računovodskem evidentiranju okoljskih dajatev
Matej Loncner, pooblaščeni revizor, BM Veritas revizija d.o.o. (10.30 do 11.00)
Analiza bilanc stanja komunalnih podjetij po stanju konec leta 2010
Benjamin Fekonja, pooblaščeni revizor, BM Veritas revizija d.o.o. (11.00 do 11.30)
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Udeležnina za dvodnevno posvetovanje brez DDV znaša 310 €, nakažite jo najkasneje tri dni
pred začetkom posveta oz. za proračunske uporabnike 30 dni po prejemu računa na
transakcijski račun št.: SI56 0208 5001 3623 918 (s sklicem 00 20-10 in navedbo priimka
udeleženca). V udeležnino je všteta udeležba na dvodnevnem posvetovanju, zbornik
referatov, prigrizki in osvežilne pijače med odmori ter slavnostna večerja v četrtek 20. oktobra
2011.
Udeležba le prvi dan posvetovanja brez DDV znaša 240 €, udeležba le drugi dan pa 140 €.
Za vsakega tretjega in naslednjega udeleženca vam priznamo 20% popust.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Organiziranje,
financiranje
in
PRIJAVNICA
ZA
POSVETOVANJE:

računovodenje gospodarskih javnih služb 2011
Podjetje: ………..…………........................................................................……………………………………….
ali

Občina: …………………………………………………………………………………………………………….
Naslov: .……………..........................................................……………………………………………………......
Telefon: ……….................... E – pošta*: ...…….………………….………………………………………….
ID št. za DDV: ………………........ smo / nismo (ustrezno obkroži) davčni zavezanci po ZDDV
Obkrožite le v primeru
enodnevne udeležbe

Ime in priimek udeleženca:

Funkcija oziroma delovno mesto:

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

ČET

PET

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

ČET

PET

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

ČET

PET

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

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

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