prireja
enodnevni seminar

SESTAVLJANJE ELABORATOV IN KALKULACIJ CEN
STORITEV RAVNANJA Z ODPADKI
Seminar bo 14. maja 2013 v Ljubljani, GZS, Dimičeva 13, prvo nadstropje, dvorana C (brezplačno
parkiranje v garažni hiši GZS).
Začetek seminarja ob 9. uri.
SEMINAR JE NAMENJEN vsem, ki se ukvarjajo z oblikovanjem, presojanjem ali potrjevanjem cen
storitev ravnanja z odpadki, še posebej pa tistim, ki v javnih podjetjih, v režijskih obratih ali pri
koncesionarjih sestavljajo elaborate o oblikovanju teh cen, predpisane z Uredbo o metodologiji
oblikovanja cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uredba MEDO).
Na seminar vabimo:
- vodje FRS v javnih podjetjih oziroma pri drugih izvajalcih GJS,
- analitike, kontrolerje in druge osebe v javnih podjetjih oziroma pri drugih izvajalcih GJS,
- vodje oddelkov ravnanja z odpadki v javnih podjetjih oziroma pri drugih izvajalcih GJS,
- vodje financ oziroma proračunov občin, ki za potrebe režijskih obratov občin sestavljajo te elaborate,
- druge osebe v strokovnih službah občin ali v organih občin, ki sprejemajo oziroma potrjujejo cene,
predlagane v teh elaboratih.
NAMEN IN CILJI SEMINARJA
Na seminarju bomo predstavili konkretne primere kalkulacij cen za posamezne vrste storitev
ravnanja z odpadki v skladu s predpisano metodologijo in pri tem pojasnili, kako je bila posamezna
postavka v kalkulaciji izračunana. Vsak predavatelj bo uvodoma opisal razmere, v katerih se izvaja
posamezna GJS in vse druge pomembne okoliščine, ki vplivajo na kalkulacijo cene posamezne GJS ter
vsaj v grobem predstavil tudi obliko in vsebino njegovega elaborata.
Glavni namen seminarja je v tem, da se na njem pokaže, kako je kdo nek problem razrešil, in da se ta
rešitev (če je vsebinsko ustrezna) ponudi tudi drugim, ki morebiti te elaborate še sestavljajo. Seveda
se je treba zavedati, da so razmere v posameznih okoljih različne in da so tudi nekatere določbe Uredbe
MEDO še vedno nejasne, zato naj bi z razpravo in izmenjavo mnenj na seminarju prišli do vsebinsko
najboljših in zlasti tudi izvedljivih rešitev ter morebiti tudi do predlogov, ki bi jih kazalo posredovati
ministrstvu, da jih upošteva v popravkih Uredbe MEDO.
SEMINARSKO GRADIVO (teksti in ne le prosojnice) prejme vsak udeleženec ob začetku
seminarja.
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. Udeležnina znaša 190 EUR (cena brez 20 % DDV). Drugi
udeleženec ima 20 % popust, tretji pa 40 %. Nakazilo je treba izvršiti do dneva seminarja oz. za
proračunske uporabnike 30. dan po prejemu računa na TRR št. SI56 0208 5001 3623 918 sklic 00 05.
Več informacij o dejavnostih in seminarjih družbe LM Veritas d.o.o. dobite na naši spletni
strani: www.lm-veritas.si

PROGRAM SEMINARJA

Računovodsko spremljanje poslovanja za potrebe sestavljanja kalkulacij cen
storitev ravnanja z odpadki
Samo Jereb, vrhovni državni revizor, Računsko sodišče RS (9.00 – 9.30)
Elaborat o oblikovanju cen zbiranja komunalnih odpadkov
Karmen Kenk Hribar, vodja GFS, Prodnik d.o.o. (9.30 – 10.15)
Elaborat o oblikovanju cen zbiranja komunalnih odpadkov
Irena Gogala, v.d. direktorice, Infrastruktura Bled d.o.o. (10.15 – 10.45)
Razprava (10.45 – 11.00)
ODMOR (11.00 – 11.30)
Elaborat o oblikovanju cene obdelave mešanih komunalnih odpadkov in BIO odpadkov
Franc Cipot, direktor, Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. (11.30 – 12.15)
Marina Cigut, računovodja, Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.
Elaborat o oblikovanju cene odlaganja ostankov obdelave mešanih komunalnih odpadkov
Franc Cipot, direktor, Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. (12.15 – 13.00)
Marina Cigut, računovodja, Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.
Razprava (13.00 – …)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIJAVNICA ZA SEMINAR: SESTAVLJANJE ELABORATOV IN KALKULACIJ CEN
Podjetje/ 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 za seminar.

