e-mail: agencija.za.kadre@email.si

organizira
v sodelovanju s
Službo Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko
Skupnostjo občin Slovenije
Združenjem občin Slovenije
Združenjem tajnikov slovenskih občin

7.posvet
DNEVI SLOVENSKE
LOKALNE SAMOUPRAVE
24. in 25. marca 2009
Bled, hotel KOMPAS

Torek, 24. marca 2009
09.00 - 09.10

Otvoritev posveta

UVODNI NAGOVOR
09.10 - 09.40	STRATEGIJA RAZVOJA LOKALNE SAMOUPRAVE IN REGIONALNE POLITIKE
	mag. Zlata Ploštajner, ministrica brez resorja, odgovorna za lokalno samoupravo in regionalni razvoj
09.40 – 10.10 Priprava boljših predpisov
	Irma Pavlinič Krebs, ministrica, Ministrstvo za javno upravo
10.10 - 10.40	RAZVOJNE USMERITVE IN OVIRE PRI DELOVANJU OBČIN
Predsedniki:
- Skupnost občin Slovenije, Franc Kangler
- Združenje občin Slovenije, Robert Smrdelj
- Združenje tajnikov slovenskih občin, Andreja Katič
10.40 - 11.00

RAZPRAVA

11.00 - 11.30

ODMOR
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PROGRAM POSVETA - torek, 24. marca 2009
Moderator: Samo Jereb
11.30 - 12.00

OBČINE V SISTEMU JAVNIH FINANC
mag. Helena Kamnar, državna sekretarka, Ministrstvo za finance

12.00 – 12.30 	DOLOČITEV POVPREČNINE ZA IZRAČUN PRIMERNE PORABE ZA FINANCIRANJE OBVEZNIH NALOG
OBČIN
- metodologija za izračun povprečnine
- dogovor z reprezentativnimi združenji občin
Marko Drofenik, sekretar v Službi Vlade RS za lokalno samoupravo
in regionalno politiko
12.30 - 13.00 RAZPRAVA
13.00 - 14.45 ODMOR ZA KOSILO
14.45 - 15.30	PREGLEDNOST PRI IZVAJANJU GJS PO ZPFOLERD IN PREDSTAVITEV DRUGIH UGOTOVITEV
RAČUNSKEGA SODIŠČA NA PODROČJU IZVAJANJA GJS
	- nova razmerja med občinami in javnimi podjetji glede infrastrukture
	- določitev nadomestila (najemnine) za uporabo infrastrukture z upoštevanjem ZPFOLERD
	- zagotavljanje preglednosti pri potrjevanju cen GJS
	- opredelitev obveznih in izbirnih GJS, lokalna geodetska služba, okoljske dajatve in vodno povračilo, ipd.
Samo Jereb, vrhovni državni revizor, Računsko sodišče
15.30 - 16.00	POVEZAVA MED ZAKONOM O LOKALNI SAMOUPRAVI IN ZAKONOM O VARSTVU OKOLJA TER
ZAKONOM O GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH
	- 	nujnost medsebojnega usklajevanja in povezanosti pri izvajanju lokalnih javnih služb glede na veljavne predpise kot nujnost za racionalno organiziranje in izvajanje le-teh
	Bernarda Podlipnik, gen. dir. Direktorata za EU zadeve in investicije, Ministrstvo za okolje in prostor
16.00 - 16.45	IZVAJANJE ZAKONA O KONTROLI CEN NA PODROČJU DRŽAVNIH IN OBČINSKIH GJS V RAZMERJU
DO PRAVILNIKA O CENAH OBVEZNIH OBČINSKIH GJS VARSTVA OKOLJA
(Bo nova uredba ali ne in če bo, kakšna bo?)
Mojca Gornik, sekretarka, Ministrstvo za okolje in prostor
	Bernarda Podlipnik, gen. dir. Direktorata za EU zadeve in investicije, Ministrstvo za okolje in prostor
16.45 - 17.00

ODMOR

17.00 - 18.00 OKROGLA MIZA
Moderator: Srečko Meh, MO Velenje
	RAZMERJA MED OBČINAMI IN IZVAJALCI GJS GLEDE IZVAJANJA GJS
(javna podjetja ali koncesije?) IN UREJANJE RAZMERIJ INFRASTRUKTURE
sodelujejo:
Občina Murska Sobota: Anton Štihec, župan
Občina Trzin: Tone Peršak, župan
Občina Slovenska Bistrica: Irena Majcen, županja
Mestna občina:
Računsko sodišče: Samo Jereb, vrhovni državni revizor
Predstavnik javnega podjetja: JP Snaga d.o.o., direktor Janko Kramžar
ob 19.30	DRUŽABNO SREČANJE
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Sreda, 25. marca 2009
Moderator: prof.dr. Gorazd Trpin
09.00 - 09.45	UGOTOVITVE RAČUNSKEGA SODIŠČA PRI POSLOVANJU OBČIN
	- na kaj je potrebno biti pozoren pri izvrševanju proračuna
- glavne dileme pri pridobivanju premoženja občin
- osnovni koraki pri ravnanju s premoženjem
- bistveni postopki pri postopku dodeljevanja transferov
- zadolževanje po spremembi ZFO-1
	- kako oblikovati cilje in kazalnike za spremljanje uresničevanja ciljev
	mag. Mojca Planinšek, vrhovna državna revizorka, Računsko sodišče
09.45 – 10.15	PRIPRAVA IZVEDBENIH NAČRTOV REGIONALNIH RAZVOJNIH PROGRAMOV 2010 – 2012 KOT PODLAGE ZA FINANCIRANJE IZ SKLADOV EU
mag. Igor Strmšnik, namestnik direktorja, Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko
10.15 – 10.45	NEDOVOLJENE DRŽAVNE POMOČI V LUČI JAVNIH PODJETIJ, ZASEBNIH PODJETIJ IN ZASEBNIH
ZAVODOV TER PODJETIJ, KI SO V VEČINSKI LASTI DRŽAVE ALI OBČIN TER PRIKRITE SUBVENCIJE
OBČIN
	- 	nedovoljene državne pomoči se v praksi lahko izkažejo na dva načina in sicer kot neskladne ali kot
nezakonite državne pomoči
	- do kakšnih posledic lahko pride pri kršitvah iz enega ali drugega razloga
	- kdaj govorimo o prikritih subvencijah
Lea Jagodič Lekočevič,vodja sektorja za spremljanje državnih pomoči, Ministrstvo za finance
10.45 – 11.00 RAZPRAVA
11.00 – 11.30 ODMOR
11.30 - 12.15	PREOBLIKOVANJE OBČINSKIH JAVNIH ZAVODOV, JAVNIH PODJETIJ IN JAVNIH SKLADOV
	- razlogi za preoblikovanje občinskih javnih zavodov, javnih podjetij in javnih skladov
	- nove pravne podlage za preoblikovanje javnih zavodov, javnih podjetij in javnih skladov
	- postopek preoblikovanja javnih zavodov
- postopek preoblikovanja javnih podjetij
- postopek preoblikovanja javnih skladov
	- preoblikovanje javnih zavodov in javnih podjetij ter uvajanje novih oblik javno zasebnega partnerstva
	prof.dr. Gorazd Trpin, univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta
12.15 - 12.45	KAKO SE IZOGNITI TEŽAVAM PRI SKLEPANJU JAVNO ZASEBNIH PARTNERSTEV (JZP)
- izvajanje javnih služb in gradnja javne infrastrukture
	- kdaj izbrati katero izmed oblik javno-zasebnega partnerstva
	- kako pomembna je pogodba o javno-zasebnem partnerstvu
	Boštjan Ferk, PRAETOR d.o.o.
12.45 - 13.30 	EU PROJEKT: »NADGRADNJA REGIJSKEGA CENTRA ZA
	RAVNANJE Z ODPADKI, LJUBLJANA NA BARJU (RCERO)
Janko Kramžar, direktor, JP Snaga d.o.o.
13.30 - 14.30 RAZPRAVA IN ZAKLJUČKI POSVETA
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Posvet je namenjen:

Prijave in informacije

županom in direktorjem občinskih uprav,
predstavnikom ministrstev,
vodstvenim kadrom v občinah,
pooblaščenim računovodjem občin,
notranjim in zunanjim revizorjem občin,
osebam, ki se ukvarjajo z urejanjem
gospodarskih javnih služb,
osebam, ki se ukvarjajo z nadzorom dela
izvajalcev gospodarskih javnih služb in javnih
skladov,
osebam, ki se ukvarjajo s potrjevanjem
kalkulacij cen storitev gospodarskih javnih
služb,
predstavnikom ministrstev, ki pripravljajo
podlage za izvajanje gospodarskih javnih služb
na lokalni ravni,
osebam, ki se ukvarjajo s financiranjem
projektov lokalnih skupnosti iz evropskih
sredstev,
direktorjem ter vodjem pravnih, splošno
kadrovskih in računovodskih oddelkov v javnih
podjetjih,
direktorjem ter vodjem pravnih, splošno
kadrovskih in računovodskih oddelkov v javnih
skladih.

na naslov:
Agencija za kadre, Gosposka ulica 4, 1000 Ljubljana
po telefonu: 01/42 69 307
po telefaksu: 01/42 69 308
preko e-maila: agencija.za.kadre@email.si
Na tem naslovu smo Vam na voljo tudi za dodatne informacije, vsak
delovni dan med 8.00 in 15.00 uro.
Prosimo, da nas o udeležbi obvestite po priloženi prijavnici.
Morebitne pisne odjave upoštevamo najkasneje tri dni pred izvedbo, v
nasprotnem primeru zaračunamo 50% znesek kotizacije. Pri neudeležbi
brez pravočasne odjave, kotizacij ne vračamo oz. jih zaračunamo.

Kotizacija
Kotizacija za posameznega udeleženca znaša za oba dneva 245,00
EUR in 20 % DDV v znesku 49,00 EUR.
V kotizacijo je všteto: zbornik predavanj ter kava in osvežilne pijače v
odmoru ter družabno srečanje.
Kotizacijo v skupnem znesku 294,00 EUR je potrebno poravnati
pred pričetkom na transakcijski račun Agencije za kadre pri Volksbank
- Ljudska banka d.d., Ljubljana št. 30000-0007055137 sklic na štev.
P-02.
V kolikor bi se želeli udeležiti le prvega ali drugega dne posveta,
je kotizacija za prvi dan 80%, oziroma za drugi dan 50%. V ceno
prvega dne je vključeno tudi družabno srečanje.
V primeru prijave večjega števila udeležencev iz iste organizacije,
bomo po dogovoru priznali posebne popuste.
Organizator si pridržuje pravico do spremembe lokacije posveta in morebitnih korekcij v programu.

PRIJAVNICA
7. POSVET

DNEVI SLOVENSKE LOKALNE SAMOUPRAVE
24. do 25. marca 2009, Bled, hotel KOMPAS

NA POSVET PRIJAVLJAMO NASLEDNJE UDELEŽENCE (ime in priimek; e-mail):
1. _____________________________________________________________________________________________ @ _____________________
2. _____________________________________________________________________________________________ @ _____________________
3. _____________________________________________________________________________________________ @ _____________________
4. _____________________________________________________________________________________________ @ _____________________
PLAČNIK:_________________________________________________________________________________________________________________________
NASLOV PLAČNIKA (ulica/št., poštna št./kraj): _____________________________________________________________________________
Zavezanec za DDV

da

ne (ustrezno obkrožite)

ID za DDV plačnika: __________________________________________________

TELEFON:___________________________ FAKS:_________________________ E-mail:__________________________@____________________
Gosposka ulica 4, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 69 307; faks: 01/42 69 308; e-mail: agencija.za.kadre@email.si
Transakcijski račun št. 30000-0007055137
Pisne odjave upoštevamo 3 delovne dni pred izvedbo.
Pri neudeležbi brez pravočasne odjave kotizacij ne vračamo oz. jih zaračunamo.

Datum: ______________________________
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