prireja XIII. posvetovanje

ORGANIZIRANJE, FINANCIRANJE
IN RAČUNOVODENJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
Posvetovanje bo 21. in 22. oktobra 2010 v Radencih (Hotel Radin).
POSVETOVANJE JE NAMENJENO:
 direktorjem javnih podjetij,
 direktorjem gospodarskih družb v javni ali zasebni lasti, ki izvajajo gospodarske javne službe,
 vodjem finančno računovodskih služb ter planerjem-analitikom v javnih podjetjih in pri drugih
izvajalcih gospodarskih javnih služb,
 županom in direktorjem občinskih uprav ter občinskim svetnikom,
 vodjem finančnih oddelkov oziroma proračunov občin,
 drugim strokovnim osebam v okviru občinskih uprav, ki so odgovorne za organiziranje,
financiranje in nadziranje delovanja gospodarskih javnih služb,
 članom nadzornih svetov javnih podjetij,
 pooblaščenim revizorjem, revizorjem in notranjim revizorjem, ki revidirajo računovodske izkaze
podjetij, ki izvajajo gospodarske javne službe ali pa izvajajo notranje revidiranje občin.
Posvetovanje je primerno tudi za vse druge osebe, ki se pri svojem delu kakorkoli srečujejo z
odločanjem o organiziranju, načrtovanju, financiranju ali nadziranju posameznih gospodarskih javnih
služb na lokalni ravni.
NAMEN IN CILJI POSVETA so:
 podati vpogled v organiziranost izvajalcev GJS v Sloveniji v letu 2010 po poteku rokov, določenih
v ZJZP za spremembe lastništva oziroma statusa dotedanjih javnih podjetij,
 podati vpogled v organiziranost in v način izvajanja GJS v Sloveniji potem, ko je bil izvršen
knjigovodski prenos javne infrastrukture iz knjig javnih podjetij v knjige občin,
 predstaviti vlogo, ki jo imajo občine v nekaterih državah EU pri zagotavljanju izvajanja storitev
GJS z namenom, da se skuša primerjati rešitve v Sloveniji in v drugih državah EU,
 nakazati možne rešitve pri uporabi skupnih objektov in naprav v lasti več občin,
 izpostaviti in analizirati značilnosti sistema financiranja razvoja in obnove javne infrastrukture v
Slovenji v povezavi z organiziranostjo izvajalcev GJS s ciljem, da se presodi, ali so možne tudi še
kakšne druge organizacijske rešitve,
 opozoriti na pravna in davčno-pravna tveganja v primeru nepreglednih odnosov med občinami in
izvajalci GJS (problematika višine najemnine, pokrivanja negativnih rezultatov, opravljanja tržnih
storitev za občino in prikritih izplačil dobička),
 predstaviti možne rešitve in dileme pri oblikovanju cen odvajanja in čiščenja odpadne vode, pri
zbiranju in prevozu ter odlaganju ostankov predelave komunalnih odpadkov, s ciljem, da se s temi
ozko strokovnimi problemi seznanijo tudi predstavniki lokalnih skupnosti, ki odločajo o
spremembah cen,
 predstaviti smiselnost, možnosti in pogoje za uvedbo diferenciranih cen za storitve GJS.
ZBORNIK REFERATOV prejme vsak udeleženec ob začetku posvetovanja.
PRIJAVE - prosimo vas, da nam prijave pošljete najkasneje do 13. oktobra 2010 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 . Opozarjamo na pravočasno rezervacijo hotelske sobe.
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PROGRAM
Četrtek, 21. oktober - dopoldan od 9.30 do 13.00
Organiziranost izvajalcev GJS v Sloveniji v letu 2010
mag. Marko Lozej, pooblaščeni revizor, LM Veritas d.o.o., Ljubljana
Vloga občin pri zagotavljanju komunalnih storitev v nekaterih državah EU
mag. Stanka Cerkvenik, izvršna direktorica, IREET d.o.o.
Financiranje obnove in razvoja javne infrastrukture v Sloveniji
Samo Jereb, vrhovni državni revizor, Računsko sodišče Republike Slovenije
Status in uporaba skupnih objektov in naprav v lasti več občin
Matej Loncner, pooblaščeni revizor, BM Veritas revizija d.o.o.. Ljubljana
Pravni in davčni vidiki preglednosti finančnih odnosov med izvajalci GJS in občinami
mag. Boris Jagodič, davčni svetovalec, LM Veritas d.o.o, Ljubljana
Četrtek, 21. oktober - popoldan od 15.00 do 17.30
OKROGLA MIZA – Organiziranost in izvajanje GJS v Sloveniji (15.00 do 17.30)
Samo Jereb, vrhovni državni revizor, Računsko sodišče Republike Slovenije – moderator
Janko Kramžar, direktor, Snaga d.o.o., Ljubljana
mag. Marko Zidanšek, podžupan, Mestna občina Celje
Marko Fatur, direktor, Prodnik d.o.o., Domžale
Bojan Kekec, direktor, Komunala Novo mesto d.o.o.
Jože Cvetko, direktor, Komunalno podjetje Ptuj d.d.
Andrej Miška, direktor, Komunala Nova Gorica d.d.

Četrtek, 21. oktober - zvečer ob 20.00
Skupna večerja v restavraciji Hotela Radin
Petek, 22. oktober - dopoldan od 9.00 do 12.30
Kalkulacija cene storitve odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode
Nuša Jelenc, v.d. direktorja, JEKO - IN d.o.o., Jesenice
Kalkulacija cene storitve zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov
Karmen Kenk Hribar, vodja FRS Prodnik d.o.o.
Kalkulacija cene odlaganja ostankov predelave komunalnih odpadkov
Darja Turk, vodja FRS, SIMBIO d.o.o., Celje
Možnost in pogoji uvedbe diferenciranih cen za storitve GJS
mag. Stanka Cerkvenik, izvršna direktorica, IREET d.o.o.

Udeležnina za dvodnevno posvetovanje brez DDV znaša 310,00 €. Nakažite jo najkasneje tri
dni pred začetkom posveta na transakcijski račun št.: 02085-0013623918 z oznako seminar –
JP in navedbo priimka udeleženca. V udeležnino je všteto tudi kosilo in skupna večerja v
četrtek 21. oktobra 2010.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIJAVNICA ZA SEMINAR: Organiziranje, financiranje in računovodenje

gospodarskih javnih služb
Podjetje: ………..…………........................................................................……………………………………….
ali

Občina: …………………………………………………………………………………………………………….
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 posvet.
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