Spoštovani,
tudi letos smo organizirali naše tradicionalno – tokrat že XVI. posvetovanje
"Organiziranje, financiranje in računovodenje gospodarskih javnih služb" in izdali
zbornik referatov s tega posvetovanja.
V prvem delu zbornika strokovno priznani in uveljavljeni avtorji razkrivajo možne
ekonomske učinke in omejene pravne možnosti prenosa pristojnosti v zvezi z
zagotavljanjem lokalnih gospodarskih javnih služb na višjo raven (na raven zveze
občin za skupna oskrbovalna območja oziroma na raven države).
V drugem delu smo najprej predstavili gibanje nekaterih pomembnih ekonomskih
kategorij v zvezi z gospodarsko javno infrastrukturo (amortizacije, najemnin in
subvencij) v zadnjih petih letih s ciljem prikazati, do kakšnih sprememb je prišlo po
prenosu infrastrukture v knjige občin, nato pa smo spregovorili še o vsebini in načinu
izkazovanja nove ekonomske kategorije omrežnin – s posebnim ozirom na
omrežnine za hišne priključke.
V tretjem delu obravnavamo problematiko sestavljanja proračunov občin v delu, ki se
nanaša na izvajanje gospodarskih javnih služb in poslovnih načrtov javnih podjetij za
leto 2014.
Zbornik je po našem mnenju koristen pripomoček za vse vodilne strokovne osebe v
občinah in javnih podjetjih, ki so odgovorne za zagotavljanje gospodarskih javnih služb
v občini in za urejenost razmerij med občino in njenim javnim podjetjem. Vsebina
zbornika je razvidna iz priloženega kazala.
Zbornik s tradicionalnim naslovom »Računovodstvo v javnih podjetjih« obsega 171
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 računovodenje gospodarskih javnih služb" –
Ljubljana 2013.
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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