Spoštovani,
dne 14.5.2013 smo organizirali seminar »Sestavljanje elaboratov in kalkulacij cen storitev
ravnanja z odpadki« ter pripravili seminarsko gradivo, ki je napisano v obliki člankov (tekstov
in ne prosojnic). V gradivu so podani tudi zgledi izračunov kalkulacij in primeri sestavljanja
elaboratov, zato je uporaben pripomoček za tiste, ki take kalkulacije cen in elaborate šele
sestavljajo. Prodajamo ga po ceni 50 EUR (cena brez DDV). Vsebina gradiva je razvidna iz
priloženega kazala.
Če ga želite gradivo naročiti, izpolnite spodnjo naročilnico in jo pošljite na naslov LM
VERITAS d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana ali po faksu na (01) 568 40 75.
Naročite ga lahko tudi preko elektronske pošte na naslov prijave@lm-veritas.si ali preko
spletne strani www.lm-veritas.si. Gradivo s priloženim računom vam bomo poslali po pošti.
Kazalo
Računovodsko spremljanje poslovanja za potrebe sestavljanja kalkulacij cen
storitev ravnanja z odpadki
Samo Jereb, vrhovni državni revizor, Računsko sodišče RS
Elaborat o oblikovanju cen zbiranja komunalnih odpadkov
Karmen Kenk Hribar, vodja GFS, Prodnik d.o.o.
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Oblikovanje cen zbiranja komunalnih odpadkov – primer
Infrastruktura Bled d.o.o.
Irena Gogala, v.d. direktorice, Infrastruktura Bled d.o.o.
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Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe obdelave
določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov
Franc Cipot, direktor, Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.
Marina Cigut, računovodja, Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.
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NAROČILNICA SEMINARSKEGA GRADIVA:
»SESTAVLJANJE ELABORATOV IN KALKULACIJ CEN STORITEV RAVNANJA Z ODPADKI«

Podjetje oz. občina: __________________________________________________________
(prosimo, da navedete točen, kratek naziv)

Naslov: ____________________________________________________________________
ID številka za DDV: ______________________
Smo / nismo (ustrezno obkrožite) identificirani za namene DDV
Oseba, ki je gradivo naročila (ime in priimek): ______________________________
Cena gradiva: 50 EUR (54,25 EUR z vključenim DDV)
Število izvodov: ___________
Datum: __________________
Račun bomo poravnali v osmih dneh (oz. tridesetih dneh za občine) po prejemu.
Žig in podpis pooblaščene osebe

