Spoštovani,
Prejšnji teden smo v Radencih organizirali XIV. posvetovanje "ORGANIZIRANJE,
FINANCIRANJE IN RAČUNOVODENJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB" in
izdali zbornik gradiv s tega posvetovanja. V zborniku je objavljenih nekaj prispevkov, ki
dajejo neposredne usmeritve v zvezi s sestavitvijo letošnjega zaključnega računa v
občinah in letnega obračuna v javnih podjetjih, nekaj prispevkov je po našem mnenju
trajnejše vrednosti. V uvodnem prispevku je predstavljena tudi ureditev na področju
oskrbe s pitno vodo in na področju odvajanja in čiščenja odpadne vode v Avstriji.
Zbornik je zanimiv tako za vodilno osebje občinske uprave kot tudi za poslovodne in
druge vodilne delavce v javnih podjetjih. Vsebina zbornika je razvidna iz priloženega
kazala. Uvodni prispevek »Water services in Austria« je objavljen v angleščini, priložen
pa je tudi prevod v slovenščino.
Zbornik s tradicionalnim naslovom »Računovodstvo v javnih podjetjih« obsega 200
strani, prodajamo ga po ceni 80 EUR (cena brez 8,5% DDV). Če ga želite naročiti,
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. Zbornik lahko naročite tudi preko
elektronske pošte na naslov klavdija.rode@lm-veritas.si ali preko spletne strani www.lmveritas.si . Zbornik s priloženim računom vam bomo poslali po pošti.

NAROČILNICA
Podjetje (občina): ________________________________________________________
(prosimo, da navedete točen, kratek naziv)

Kraj, ulica, hišna številka: _________________________________________________
ID številka za DDV: ______________________
Smo / nismo (ustrezno obkrožite) identificirani za namene DDV
Oseba, ki je zbornik naročila (ime in priimek): _______________________________
Datum: _________________
Nepreklicno naročamo …… izvod(ov) zbornika Računovodstvo v javnih podjetjih s
posvetovanja "ORGANIZIRANJE, FINANCIRANJE IN RAČUNOVODENJE
GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB" – Radenci 2011.
Cena zbornika je 80 EUR (cena brez DDV)
Račun bomo poravnali v osmih (podjetja) oziroma v tridesetih (občine) dneh po prejemu.
Žig in podpis pooblaščene osebe
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