prireja seminar

VODENJE RAČUNOVODSKIH EVIDENC O GOSPODARSKI
JAVNI INFRASTRUKTURI V LASTI OBČIN
Seminar bo 7. marca 2013 v Ljubljani v dvorani C (prvo nadstropje) GZS, Dimičeva 13, Ljubljana
(brezplačno parkiranje v garažni hiši GZS).
Začetek ob 9. uri.
NAMENJEN JE:
- vodjem oddelkov za finance oz. proračun ter osebam, ki operativno vodijo knjigovodske
evidence o osnovnih sredstvih gospodarske javne infrastrukture na občinah,
- vodjem oddelkov za finance oz. proračun na tistih občinah, za katere vodijo analitične
knjigovodske evidence o osnovnih sredstvih infrastrukture še vedno v javnih podjetjih, saj
morajo ti vodje razmisliti o tej organiziranosti in se odločiti, kako v prihodnje,
- vodjem FRS in knjigovodjem osnovnih sredstev v javnih podjetjih, ki občinam zagotavljajo
zbirne podatke oziroma dokumente za knjiženje v njihovi glavni knjigi.
NAMEN IN CILJI SEMINARJA
Na seminarju bomo obravnavali možne rešitve v zvezi z organizacijo in tehniko vodenja računovodskih
evidenc o gospodarski javni infrastrukturi (GJI), ki je bila konec leta 2009 iz knjig javnih podjetij
prenesena v knjige občin. Predstavljene rešitve in tehnike so pomembne za delo v letu 2013 in za
vnaprej.
Občine in javna podjetja so se v pogodbah o najemu javne infrastrukture večinoma dogovorile, da bodo
analitične knjigovodske evidence o GJI za potrebe občin še naprej vodila javna podjetja in da bodo
občinam za potrebe glavne knjige dostavljale le zbirne podatke o spremembah in stanju GJI.
Ni pa bilo povsod tako. Nekatere občine so že v začetku v celoti prevzele v svoje roke vodenje vseh
evidenc o GJI, druge pa jih prevzemajo šele sedaj.
Vodenje teh evidenc ni vedno preprosto. Težave pri občinah se pojavljajo deloma zaradi posebnosti
izkazovanja javnih omrežij, deloma pa tudi zato, ker del investicij v GJI v svojem imenu in za račun
občin še vedno izvajajo javna podjetja. Zahtevnost vodenja teh evidenc se je povečala še zaradi
sprememb amortizacijskih stopenj za GJI, ki so bile določene v prilogi Pravilnika o metodologiji za
oblikovanje cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v letu 2009, še bolj pa se
je povečala z letom 2013, ko je treba stopnje amortizacije pri nekaterih vrstah infrastrukture usklajevati
s stopnjo izkoriščanja zmogljivosti infrastrukture, kar zahteva nova Uredba o metodologiji za
oblikovanje cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12
in 109/12).
SEMINARSKO GRADIVO – v obliki tekstov oz. prosojnic prejme vsak udeleženec ob registraciji.
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 preko spleta www.lm-veritas.si Udeležnina znaša 170
EUR (cena brez 20 % DDV). Drugi udeleženec ima 20 % popust. Nakazilo izvršite do dneva
seminarja oz. za proračunske uporabnike 30. dan po prejemu računa na TRR št.: SI56 0208 5001 3623
918 s sklicem 00 03.
Več informacij o dejavnostih in seminarjih: www.lm-veritas.si

PROGRAM SEMINARJA
(900 do 930) Možne organizacijske oblike vodenja računovodskih evidenc o osnovnih sredstvih
gospodarske javne infrastrukture pri občinah oziroma pri javnih podjetjih za potrebe občin
mag. Marko Lozej, pooblaščeni revizor, LM Veritas d.o.o.
(930 do 1000) Vodenje računovodskih evidenc o gospodarski javni infrastrukturi v knjigah Občine
Ajdovščina in hkratno zagotavljanje podatkov za potrebe javnega podjetja KSD d.o.o.
Karmen Slokar, vodja oddelka za finance, Občina Ajdovščina
(1000 do 1030) Vodenje računovodskih evidenc o gospodarski javni infrastrukturi v knjigah Občine
Kočevje in zagotavljanje podatkov za potrebe javnih podjetij Hydrovod d.o.o. in Komunala
Kočevje d.o.o.
mag. Ana Štaudohar, vodja oddelka za finance, Občina Kočevje
Sonja Movrin, mag. ekon. ved, finančnik VII/1, Občina Kočevje
(10.30 – 11.00) ODMOR
(1100 do 1145) Posebnosti vodenje analitičnih evidenc za osnovna sredstva vodovodnih,
kanalizacijskih omrežij, čistilnih naprav in odlagališč odpadkov ter obračunavanje popravkov
vrednosti v skladu s stopnjo izkoriščanja zmogljivosti gospodarske javne infrastrukture
mag. Marko Lozej, pooblaščeni revizor, LM Veritas d.o.o.
(1145 do 1230) Omogočanje vpogledov in izpisov javnemu podjetju iz evidence o gospodarski javni
infrastrukturi pri občini in predstavitev vodenja evidenc o infrastrukturi s programskim paketom
»Žezlo«
mag. Marija Kuhar, MBA, vodja oddelka finančni programi, GRAD d.d.
(1230 do 1300) Uporaba internetnih GIS tehnologij za istočasno vodenje katastrov GJI v občinah in
javnih podjetjih in možnost povezave z analitično evidenco osnovnih sredstev gospodarske javne
infrastrukture
mag. Slavko Gerčer, direktor, Kaliopa d.o.o.
(od 1300 do 1400) Odgovori na vprašanja

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIJAVNICA ZA SEMINAR: VODENJE RAČUNOVODSKIH EVIDENC O GJI
Občina / podjetje: ……....................................................…………......................................…………….
Naslov: ……..........................................................……………………………………………………......
Telefon: ……….................... E – pošta*: ….………………….………………………………………….
ID št. za DDV: ………………........ smo / nismo (ustrezno obkroži) davčni zavezanci po ZDDV
Ime in priimek udeleženca:

Funkcija oziroma delovno mesto:

...................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

