Spoštovani,
Konec prejšnjega tedna smo v Ljubljani organizirali XV. posvetovanje
"ORGANIZIRANJE, FINANCIRANJE IN RAČUNOVODSKO SPREMLJANJE
POSLOVANJA PRI IZVAJALCIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB" in izdali
zbornik gradiv s tega posvetovanja.
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.
Zbornik s tradicionalnim naslovom »Računovodstvo v javnih podjetjih« obsega 184
strani, prodajamo ga po ceni 80 EUR (cena brez 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.lm-veritas.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 RAČUNOVODSKO
SPREMLJANJE POSLOVANJA PRI IZVAJALCIH GOSPODARSKIH JAVNIH
SLUŽB" – Ljubljana 2012.
Cena zbornika je 80 EUR (cena brez 8,5% DDV)
Račun bomo poravnali v osmih (podjetja) oziroma v tridesetih (občine) dneh po prejemu.
Žig in podpis pooblaščene osebe

KAZALO
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 pri javnih podjetjih
mag. Marko Lozej, pooblaščeni revizor, LM Veritas d.o.o.
Kratka predstavitev izvedbe projekta »KOCEROD. Koroški center
za ravnanje z odpadki« in nekaterih predhodnih vprašanj,
ključnih za izvedbo skupne investicije 12 občin
mag. Ivan Plevnik, direktor, KOCEROD d.o.o.
Vodenje analitičnih evidenc o gospodarski javni infrastrukturi
v knjigah Občine Ajdovščina in zagotavljanje podatkov
za potrebe javnega podjetja
Karmen Slokar, vodja oddelka za finance, Občina Ajdovščina
Vodenje analitičnih evidenc o gospodarski javni infrastrukturi
v knjigah Občine Ajdovščina in zagotavljanje podatkov za potrebe
javnega podjetja - KSD d.o.o., 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 odd. za fin., plan in analize, Občina Jesenice
Brigita Leban, vodja FRS, JEKO-IN d.o.o.
Uporaba internetnih GIS tehnologij za istočasno vodenje katastrov
GJI v o bčinah in javnih podjetjih, kot priložnost 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
in 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.
Potrebne ureditve v pogodbi o najemu gospodarske javne
infrastrukture v zvezi s 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
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