POMOČ IN SVETOVANJE PRI SESTAVLJANJU ELABORATOV O OBLIKOVANJU CEN
Sestavljanje elaboratov o oblikovanju cen po določilih Uredbe MEDO je gotovo eno od najbolj
zahtevnih strokovnih opravil izvajalcev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
(komunalnih podjetij). V takem projektu morajo poleg direktorja komunalnega podjetja sodelovati
tako tehnični kadri (vodje posameznih javnih služb), kot tudi ekonomisti (analitiki in računovodje). Že
v času sestavljanja elaboratov se je smiselno malce posvetovati tudi z vodstvom občine, saj ga tako
prisilite, da se to problematiko spozna še preden bo občinski svet oziroma drug pristojni organ elaborat
obravnaval in potrjeval predlagane cene.
Ob sestavljanju takega elaborata boste gotovo ugotovili, da je kakšna določba Uredbe MEDO nejasna,
da jo je moč razlagati na več načinov ali celo, da je v vašem okolju neizvedljiva. V takih primerih
boste iskali zunanjo pomoč pri pristojnem ministrstvu, obračali se boste na strokovne kolege oz.
kolegice v drugih komunalnih podjetjih, ki so morebiti elaborate že sestavili ali pa boste kar v okviru
vašega podjetja sami (v razpravah in variantnih rešitvah) poiskali »tisto pravo, najboljšo oziroma
sprejemljivo rešitev«.
Če take rešitve sami ne najdete, če potrebujete nekoga, s katerim bi radi odprta vprašanja
prediskutirali, ker ne veste kako naprej, ali pa zato da bi hitreje prišli do možnih (pravih, najboljših)
rešitev se lahko obrnete tudi na nas. Imamo kar veliko izkušenj in tudi nekaj praktičnih znanj, s
katerimi vam lahko pomagamo bodisi v pripravi samega elaborata, dela elaborata, ali pa vam bomo le
svetovali, kako je mogoče nek problem razrešiti.
V takem primeru je najbolje, da se nam oglasite po elektronski pošti in nam na kratko opišete problem
ter poveste, da bi potrebovali našo pomoč. Če bomo ocenili, da vam lahko pomagamo, vas bomo
kontaktirali po e-pošti ali telefonu ter se dogovorili za obliko oziroma način pomoči. Ker vsakega
normalno zanima tudi cena take pomoči, naj povemo, da pri naših storitvah vedno vnaprej sporočimo,
koliko časa bomo zaračunali za posamezno obliko pomoči in tudi ceno svetovalne ure, ki pri nas znaša
80 EUR (cena brez DDV). Če je potrebno delati neposredno pri naročniku zaračunamo tudi čas vožnje
v eno smer. Kilometrina se obračuna v skladu z davčno uredbo.
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