
CENE STORITEV OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB  IN SUBVENCIONIRANJU CEN STORITEV 
NEKATERIH OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA NA OBMOČJU 

OBČINE HRASTNIK V LETU 2016 
z veljavnostjo 1. 3. 2016   

objavljene v Uradnem vestniku Zasavja, št. 2/2016 
 

in ELABORATI O OBLIKOVANJU CEN STORITEV OBVEZNIH IN IZBIRNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH 
JAVNIH SLUŽB V OBČINI HRASTNIK  

 
OSKRBA S PITNO VODO  
Cena storitve obvezne občinske gospodarske javne službe s pitno vodo znaša: 
 

vodomer OMREŽNINA v 
€/DN 

VODARINA v 
€/m3 

DN < 20 3,2389 

0,6013 

20 < DN < 40 9,7167 

40 < DN < 50 32,3890 
50 < DN < 65 48,5835 
65 < DN < 80 97,1670 

80 < DN < 100 161,9450 
100 < DN < 150 323,8900 

150 < DN 647,7800 
                                           Cene so brez 9,5 % DDV. 
 
Cena storitve obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo se subvencionira za 
gospodinjstva v višini 60 % v delu, ki predstavlja uporabo gospodarske javne infrastrukture, za 
obdobje od uveljavitve cene iz prejšnjega odstavka tega člena do 31. 12. 2016 oziroma do uveljavitve 
nove cene storitve oskrbe s pitno vodo, vključno z DDV. 
 
(Subvencija cene storitve gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v delu, ki predstavlja uporabo 
gospodarske javne infrastrukture (del omrežnine), znaša: 
 

vodomer 60% subvencija omrežnine oskrbe s pitno vodo  €/mesec 
 DN < 20 1,7092 

20 < DN < 40 5,1277 
40 < DN < 50 17,0922 
50 < DN < 65 25,6383 
65 < DN < 80 51,2766 

80 < DN < 100 85,4610 
100 < DN < 150 170,9220 

150 < DN 341,8440 
                Cene so brez 9,5 % DDV. 
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ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE  
Cena storitve obvezne občinske gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode znaša: 
 

vodomer OMREŽNINA v 
€/DN 

IZVAJANJE 
GJS v €/m3 

DN < 20 2,6335 

0,4630 

20 < DN < 40 7,9005 

40 < DN < 50 26,3350 
50 < DN < 65 39,5025 
65 < DN < 80 79,0050 

80 < DN < 100 131,6750 
100 < DN < 150 263,3500 

150 < DN 526,7000 
                                             Cene so brez 9,5 % DDV. 
 
Cena storitve obvezne občinske gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode se 
subvencionira za gospodinjstva v višini 45 % v delu, ki predstavlja uporabo gospodarske javne 
infrastrukture, za obdobje od uveljavitve cene iz prejšnjega odstavka tega člena do 31. 12. 2016 
oziroma do uveljavitve nove cene storitve čiščenja komunalne odpadne vode, vključno z DDV. 
 
Subvencija cene storitve gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode v delu, ki 
predstavlja uporabo gospodarske javne infrastrukture (omrežnina), znaša: 
 

vodomer 
45% subvencija omrežnine 

čiščenja 
komunalne odpadne vode 

 €/mesec 
DN < 20 1,1851 

20 < DN < 40 3,5552 
40 < DN < 50 11,8508 
50 < DN < 65 17,7761 
65 < DN < 80 35,5523 

80 < DN < 100 59,2538 
100 < DN < 150 118,5075 

150 < DN 237,0150 
                                                Cene so brez 9,5 % DDV. 
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ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE 
Cena storitve obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalne odpadne vode znaša: 
 

vodomer OMREŽNINA 
v €/DN 

IZVAJANJE GJS v 
€/m3 

DN < 20 1,9917 

0,1486 

20 < DN < 40 5,9751 

40 < DN < 50 19,9170 
50 < DN < 65 29,8755 
65 < DN < 80 59,7510 

80 < DN < 100 99,5850 
100 < DN < 150 199,1700 

150 < DN 398,3400 
                                    Cene so brez 9,5 % DDV. 
 
Cena storitve obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalne odpadne vode se 
subvencionira za gospodinjstva v višini 80 % v delu, ki predstavlja uporabo gospodarske javne 
infrastrukture, za obdobje od uveljavitve cene iz prejšnjega odstavka tega člena do 31. 12. 2016 
oziroma do uveljavitve nove cene storitve odvajanja komunalne odpadne vode, vključno z DDV. 
 
Subvencija cene storitve gospodarske javne službe odvajanja komunalne odpadne vode v delu, ki 
predstavlja uporabo gospodarske javne infrastrukture (omrežnina), znaša: 
 

vodomer 
80% subvencija omrežnine 

odvajanja 
komunalne odpadne vode 

 €/mesec 
DN < 20 1,5934 

20 < DN < 40 4,7801 
40 < DN < 50 15,9336 
50 < DN < 65 23,9004 
65 < DN < 80 47,8008 

80 < DN < 100 79,6680 
100 < DN < 150 159,3360 

150 < DN 318,6720 
                                            Cene so brez 9,5 % DDV. 
 
NEPRETOČNE GREZNICE, OBSTOJEČE GREZNICE IN MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE 
Cena storitev obvezne občinske gospodarske javne službe vezanih na nepretočne greznice, obstoječe 
greznice in male komunalne čistilne naprave znaša: 

STORITVE VEZANE NA NEPRETOČNE GREZNICE,  
OBSTOJEČE GREZNICE IN MKČN v €/m3 

0,2484 
Cene so brez 9,5 % DDV. 
 



 4 

OKOLJSKA DAJATEV  ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNE VODE 
 
Predpis: Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni 
list RS, št. 80/2012) 
 
OPOMBA: 
V primeru, da stavba, za katero se opravljajo storitve  javne službe oskrbe s pitno vodo, ni 
opremljena  z obračunskim vodomerom, se vodarina, storitev čiščenja in storitev odvajanja 
obračuna glede na zmogljivost priključka, ob upoštevanju normirane porabe pitne vode  1,2 
m3/dan za  vodomer s faktorjem omrežnine 1. 
 
IZRAČUN CENE OKOLJSKE DAJATVE ZA ONESNAŽEVANJA OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH 
VODA 
 
Na podlagi Uredbe o okoljski dajatvi za  onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadnih  voda 
(Uradni list RS, št. 80/2012) znesek okoljske dajatve za enoto obremenitve okolja zaradi odvajanja 
odpadnih voda (EO = 26,4125 € - 21. člen Uredbe) učinka čiščenja čistilne naprave (upoštevan učinek 
čiščenja po Uredbi 90 %), znaša okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja  
komunalne odpadne vode: 
 
I. Uporabniki, ki imajo merjen odvzem pitne vode iz vodovodnega sistema  
   (cena za m3 porabljene vode) 
 

cena v primeru javne kanalizacije  brez čiščenja na komunalni ČN 
cena v primeru pretočne greznice 
cena v primeru čiščenja na mali (individualni) ČN, ki ne obratuje v skladu s predpisi 
 = 0,5283 €/m3 

 
cena v primeru javne kanalizacije s čiščenjem na komunalni ČN, 
cena v primeru čiščenja na mali (individualni) ČN, ki obratuje v skladu s predpisi,  
 = 0,0528 €/m3   

 
II. Uporabniki, ki nimajo merjenja odvzema pitne vode iz vodovodnegasistema 
 

cena za eno osebo v primeru javne kanalizacije brez čiščenja na komunalni ČN 
cena za eno osebo v primeru pretočne greznice 
cena za eno osebo v primeru male (individualne) ČN, ki ne obratuje v skladu s predpisi  
= 26,4125 €/oseba /leto   oziroma   2,2010 €/oseba/mesec 

 
cena za eno osebo v primeru javne kanalizacije s čiščenjem na komunalni ČN 
cena za eno osebo v primeru male (individualne ) ČN, ki obratuje v skladu s predpisi,  
= 2,6413 €/oseba/leto  oziroma  0,2201 €/oseba/mesec 
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ZBIRANJA DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV  
Cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki znašajo: 
 

Javna služba OMREŽNINA 
v €/kg 

IZVAJANJE GJS 
v €/kg 

ZBIRANJA MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV / 0,1178 

ZBIRANJA BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH ODPADKOV / 0,0754 
      Cene so brez 9,5 % DDV. 
 
Izračun sodila:  
 
Gospodinjstva : 
Volumen posod : 719.204 litrov x 1,90 frekvenca odvoza =1,366.487,60 x 12 mesecev : 1000 
= 16.397,85 m3 
Gospodarstvo: 
Volumen posod: 457,08  m3/mesec  x 12 mesecev  = 5.484,96 m3 
Skupaj: gospodinjstva in gospodarstvo      =    21.882,81 m3 
 
Predračunska količina mešanih odpadkov ocenjeno za leto 2016 : 2.281.556 kg.  
2.281.556 kg : 21.882,81 m3=104,26 kg /m3=sodilo 

 
 

Gospodinjstva:  
Volumen posod: 255.840 litrov x 3,67 frekvenca odvoza  =  938.932,80 € x 12 mesecev : 1000 
= 11.267,19 m3 
 
Predračunska količina bioloških odpadkov za leto 2016: 638.460 kg   
638.460 kg :   11.267,19 m3=  56,67 kg /m3=sodilo 
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POKOPALIŠKA IN POGREBNA STORITEV IN NAJEM GROBOV 
Cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe upravljanja, urejanja in vzdrževanja 
pokopališč ter izvajanja pokopališke in pogrebne dejavnosti znašajo: 
 
a) cene pokopaliških in pogrebnih storitev: 

 CENA v € 
urejanje pokojnika z oblačenjem 63,46 
urejanje pokojnika brez oblačenja 31,72 
izkop klasičnega groba  92,71 
zasip klasičnega groba 30,90 
izkop klasičnega groba s poglobljeno jamo 111,71 
zasip klasičnega groba s poglobljeno jamo 37,23 
izkop otroškega groba 55,87 
zasip otroškega groba 18,62 
izkop žarnega groba 35,72 
zasip žarnega groba 11,90 
odpiranje in zapiranje groba 29,84 
prevoz s specialnim pogrebnim vozilom (lokalno s spremljevalcem) 57,00 
prevoz s specialnim pogrebnim vozilom v Ljubljano na upepelitev  64,83 
prevoz s specialnim pogrebnim vozilom s spremljevalcem izven Hrastnika (na km) 0,48 
organizacija pogreba 18,35 
izvedba pogrebne svečanosti 
- klasični pogreb 
- žarni pogreb 

 
95,29 
47,60 

uporaba poslovilnega objekta  32,91 
prvo čiščenje groba 
- klasični  
- žarni 

 
50,56 
25,34 

režijska ura pokopališkega delavca  14,66 
spravilo ponesrečenca  117,55 
urejanje obduciranca 126,91 
uporaba transportne krste 41,96 
storitve izkopa ali prekopa umrlega (izkop, prekop, zasip, uporaba zaščitnih sredstev, 
dezinfekcijskih sredstev, dovoljenja …). 
-pokop do 10 let   
-pokop na 10 let 

 
446,00 
334,00 

čakanje na žaro v Ljubljani 24,82 
Manipulativni stroški-upepelitev  5 % 
Dodatek za delo izven delovnega časa 50 % 
Dodatek za nedeljo in praznike 50 % 

     Cene so brez 9,5 % DDV. 
 
b) cene najemnin grobov za pokopališča Dol pri Hrastniku, Turje, Gore, Podkraj in Draga 
 

VRSTA GROBA CENA 

otroški grob 19,19 
enojni grob 22,05 
dvojni grob 24,15 
rezervacija groba 31,81 
grobnice 23,43 
žarni grobovi 22,95 

                                         Cene so brez 9,5 % DDV. 
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PLAKATIRANJA NA JAVNIH PLAKATNIH MESTIH, NAMEŠČANJA TRANSPARENTOV IN IZOBEŠANJA 
ZASTAV 
Cene storitev izbirne občinske gospodarske javne službe plakatiranja na javnih plakatnih mestih, 
nameščanja transparentov in izobešanja zastav znašajo: 
 

Plakatiranje na stalnih plakatnih mestih Cena 
V €/kom Oznaka plakata Velikosti plakatov po 

ISO 216 v mm 
Velikost do A4 210 x 297 4,30 
Velikost do A3 297 x 420 4,30 
Velikost do A2 420 x 594 4,30 
Velikost do A1 594 x 841 8,60 
Velikost do A0 841 x 1189 17,20 
Velikost do B4 250 x 353 6,00 
Velikost do B3 353 x 500 6,00 
Velikost do B2 500 x 707 6,00 
Velikost do B1 707 x 1000 12,00 
Velikost do  B0 1000 x 1414 24,00 
Nameščanje transparenta  95,20 

      Cene so brez 9,5 % DDV. 
 
Te cene se uporabljajo tudi za dodatno plakatiranje v času volilne in referendumske kampanje.   
 
UPRAVLJANJA JAVNE TRŽNICE  

Cene storitev izbirne občinske gospodarske javne službe upravljanja javne tržnice znašajo: 
 

Z.št. Storitev enota/ 
mere 

cena v €  
brez DDV 

cena v €  
z DDV 

1. Dnevni najem prodajnega mesta na tržni dan  dan 5,49 6,70 
2. Mesečni najem prodajnega mesta na tržni dan dan 5,32 6,49 
3. Trimesečni najem prodajnega mesta na tržni dan dan 5,21 6,36 
4. 

Polletni najem prodajnega mesta na tržni dan 
dan 5,10 6,22 

 
5. Letni najem prodajnega mesta na tržni dan dan 4,94 6,03 
6. Najem prodajnega mesta na netržni dan in ob državnih 

praznikih, ko je dela prost dan 
dan 8,24 10,05 

7. Dnevni najem prodajnega mesta ob posebnih 
dogodkih – prireditve, festivali, javni shodi, srečanja na 
tržni dan ali netržni dan 

dan 8,24 10,05 

8. Dnevni najem prodajnega mesta s prodajno mizo dan 7,26 8,86 
9. Mesečni najem prodajnega mesta s prodajno mizo dan 7,04 8,59 
10. 

Trimesečni najem prodajnega mesta s prodajno mizo 
dan                     

6,89 
8,41 

11. Polletni najem prodajnega mesta s prodajno mizo dan 6,75 8,24 
12. Letni najem prodajnega mesta s prodajno mizo dan             6,53 7,97 
13. Dnevni najem prodajnega mesta s prodajno mizo ob 

posebnih dogodkih – prireditve, festivali, javni shodi, 
srečanja na tržni dan ali netržni dan 

dan 10,89 13,29 
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14. Najem prodajnega mesta s prodajno mizo na netržni 
dan in ob državnih praznikih, ko je dela prost dan 

dan 10,89 13,29 

15. Dnevni najem dodatnega prodajnega mesta s prodajno 
mizo 

dan 2,18 2,66 

16. Mesečna rezervacija prodajnega mesta – rezervacije 
ne plačajo uporabniki, ki imajo sklenjeno polletno ali 
letno pogodbo o najemu prodajnega mesta 

mesec 6,57 8,02 

17. Mesečni najem skladiščnega prostora  m2/dan 1,97 2,40 
18. Trimesečni najem skladiščnega prostora m2/dan 1,87 2,28 
19. Uporaba električne energije na dan  dan 0,20 0,24 
20. Dnevni najem prostora za prodajo iz avtomobila  dan 5,49 6,70 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE

