prireja XV. posvetovanje

ORGANIZIRANJE, FINANCIRANJE
IN RAČUNOVODENJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
Posvetovanje bo 25. oktobra 2012 v Ljubljani, Dunajska 160, dvorana SMELT
Namenjeno je vsem, ki se v občinah in javnih podjetjih ukvarjajo z organiziranjem, s
financiranjem ali računovodenjem obveznih občinskih gospodarskih javnih služb (GJS). Osrednja
tema posvetovanja bo vodenje evidenc o gospodarski javni infrastrukturi v knjigah občin in javnih
podjetij ter pravna in finančna razmerja, ki nastajajo s tem v zvezi. Na posvetovanje vabimo:
 vodje finančno računovodskih služb ter druge strokovne osebe v javnih podjetjih oz. pri
koncesionarjih,
 vodje finančnih oddelkov oz. proračunov občin ter druge strokovne osebe v okviru občinskih
uprav, ki so odgovorne za financiranje in nadziranje delovanja GJS,
 direktorje občinskih uprav ter direktorje javnih in drugih podjetij v javni in zasebni lasti,
 pooblaščene revizorje, ki revidirajo računovodske izkaze podjetij, ki izvajajo GJS in notranje
revizorje, ki izvajajo notranje revidiranje občin.
Namen ter cilji posveta so:
 predstaviti vrste in vsebine služnostnih pravic ter opozoriti na pomembnost zemljiško knjižne
ureditve služnosti na nepremičninah v povezavi z javno infrastrukturo,
 predstaviti organizacijske, finančne in izvedbene vidike graditve velikega centra za ravnanje z
odpadki, ki pokriva delovanje dvanajstih občin v pokrajini,
 podati pregled vseh problemov in možnih rešitev, ki se pojavljajo v zvezi z amortiziranjem
osnovnih sredstev gospodarske javne infrastrukture ter osnovnih sredstev javnih podjetij, po
prenosu infrastrukture v knjige občin in določitvi novih amortizacijskih stopenj,
 predstaviti nekatere rešitve v zvezi z vodenjem analitičnih evidenc o osnovnih sredstvih
gospodarske javne infrastrukture in v zvezi z vodenjem katastrov v okviru občine ali v okviru
javnega podjetja ter skupaj razmisliti o tem, kakšna naj bi bila najprimernejša ureditev,
 predstaviti način primerjave cen storitev oskrbe s pitno vodo ter cen odvajanja in čiščenja
odpadne vode med primerljivimi občinami z računalniško rešitvijo PACKS,
 ponuditi nekaj idej oz. predlogov, kako v pogodbi o najemu infrastrukture urediti
zaračunavanje najemnine za skupne objekte in naprave v lasti več občin,
 predstaviti posebnosti načrtovanja denarnih tokov v komunalnih podjetjih,
 pojasniti uporabo »in house« pravila pri izvajanju javnih naročil oziroma koncesij, kadar se
investicije v javno infrastrukturo financirajo iz sredstev kohezijskih skladov.
Zbornik referatov prejme vsak udeleženec ob registraciji.
Prijave pošljite najkasneje do 22. oktobra 2012 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 preko spleta
www.lm-veritas.si
Kotizacija za posvetovanje znaša 190 EUR (osnova brez 20% DDV). Plačilo nakažite pred
začetkom posveta (za proračunske uporabnike 30 dni po prejemu računa) na TRR št.: SI56 0208
5001 3623 918 (s sklicem 00 12). V kotizacijo je všteta udeležba, zbornik referatov, okrepčilo
med odmorom ter kosilo. Za drugega udeleženca priznamo 10% popust, za tretjega pa 20%
popust.
Parkiranje je možno v parkirni hiši SMELT WTC (ni brezplačno).
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PROGRAM
Začetek posvetovanja ob 900 uri
Služnostne pravice v zvezi z uporabo gospodarske javne infrastrukture
dr. Renato Vrenčur, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru
Amortiziranje osnovnih sredstev gospodarske javne infrastrukture pri občinah in
najemnine zanje pri javnih podjetjih
mag. Marko Lozej, pooblaščeni revizor, LM Veritas d.o.o.
Predstavitev izvedbe projekta KOCEROD Koroški center za ravnanje z odpadki in
nekaterih predhodnih vprašanj, ključnih za izvedbo investicije dvanajstih občin
mag. Ivan Plevnik, direktor, KOCEROD d.o.o.
ODMOR (1045 - 1115)
Vodenje analitičnih evidenc o gospodarski javni infrastrukturi v knjigah občine
Ajdovščina in zagotavljanje podatkov za potrebe javnega podjetja KSD d.o.o.,
Ajdovščina
Karmen Slokar, vodja oddelka za finance, Občina Ajdovščina
Marta Klemše Črnigoj, vodja FRS, KSD d.o.o.
Vodenje analitičnih evidenc o gospodarski javni infrastrukturi v knjigah občine Jesenice
in vzporedno v knjigah javnega podjetja JEKO – IN d.o.o., Jesenice
Brigita Džamastagič, vodja oddelka za finance, plan in analize, Občina Jesenice
Brigita Leban, vodja FRS, JEKO – IN, d.o.o., Jesenice
Uporaba internetnih GIS tehnologij za istočasno vodenje katastrov GJI v občinah in
javnih podjetjih, kot priložnost še za povezavo z analitično evidenco osnovnih sredstev
gospodarske javne infrastrukture
mag. Slavko Gerčer, direktor, Kaliopa d.o.o.
Možni kazalniki za določitev primerljivih občin z vidika cen komunalnih storitev
mag. Marko Lozej, pooblaščeni revizor, LM Veritas d.o.o.
Presojanje cen storitev oskrbe s pitno vodo in cen odvajanja ter čiščenja odpadne vode
med primerljivimi občinami
mag. Marko Lozej, pooblaščeni revizor, LM Veritas d.o.o.
Marija Pivk Oman, vodja oddelka za obračun in analize poslovanja, Komunala Kranj d.o.o.
Razprava
KOSILO (1330 – 1430)
Potrebne ureditve v pogodbi o najemu gospodarske javne infrastrukture v zvezi z
skupnimi objekti in napravami v lasti več občin
mag. Matej Loncner, pooblaščeni revizor, BM Veritas revizija d.o.o.
Načrtovanje denarnih tokov v komunalnih podjetjih
Benjamin Fekonja, pooblaščeni revizor, BM Veritas revizija d.o.o.
Uporaba notranjih (»in house«) razmerij pri izvajanju javnih naročil/koncesij, s
poudarkom na financiranjih iz sredstev evropske kohezijske politike
dr. Aleksij Mužina, odvetnik v Ljubljani
Zaključek posvetovanja ob 1600 uri
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIJAVNICA ZA POSVETOVANJE:
Organiziranje, financiranje in računovodenje gospodarskih javnih služb 2012
Podjetje: ………..…………........................................................................……………………………………….
ali

Občina: …………………………………………………………………………………………………………….
Naslov: .……………..........................................................……………………………………………………......
ID št. za DDV: ………………........... smo / nismo (ustrezno obkroži) davčni zavezanci po ZDDV
Ime in priimek udeleženca:

Funkcija oz. delovno mesto:

E-naslov:

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

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

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

*Elektronski naslov bomo uporabili za potrditev prejema prijave na posvetovanje in za pošiljanje informacij družbe LM Veritas d.o.o. o
seminarjih in dejavnosti. Če teh informacij ne želite prejemati, prosimo, da se odjavite na prijave@lm-veritas.si.
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