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OBČINA HRASTNIK
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Na podlagi določil Uredbe o pridobivanju, razpolaganju 
in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin 
(UL RS, št. 12/03) in 31. člena Statuta Občine Hrast-
nik (UVZ, št. 3/99, 20/03) Občina Hrastnik, Pot Vitka 
Pavliča 5, Hrastnik, objavlja 

Popravek Javnega razpisa z zbiranjem pisnih 
ponudb za prodajo nepremičnin

1. Javni razpis z zbiranjem pisnih ponudb za prodajo 
nepremičnin, objavljen v Uradnem Vestniku Zasavja, št. 
17, z dne 19.9.2005, se zaradi tiskarske napake po-
pravi, kot je navedeno v nadaljevanju: 

2. Besedilo prvega odstavka 2. točke javnega razpisa 
pravilno glasi:
Najnižja (izhodiščna) prodajna cena za nepremičnine 
navedene v točki 1 je:
- za parc. št. 1024/3, 3.594,00 sit/1m2, kar znaša 
2.954.268,00 sit,
- za parc. št. 1025/5, 3.594,00 sit/1m2, kar znaša 
1.872.000,00 sit.

3. Besedilo drugega odstavka 5. točke se spremeni, 
tako, da glasi:

Obravnavane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele naj-
kasneje do, petka, 14.10.2005, do 12.00 ure. Ponudba 
se lahko odda priporočeno po pošti ali osebno odda v 
vložišču Občine Hrastnik.

4. Besedilo tretjega odstavka 5. točke javnega razpisa 
se spremeni, tako, da glasi:

Odpiranje ponudb bo javno, in sicer dne, 19.10.2005, 
ob 15.00 uri, v sejni sobi Občine Hrastnik.

Vsi ponudniki bodo o izbiri obveščeni pisno v roku 5 
delovnih dni od dneva odpiranja ponudb.

5. Vsa ostala določila Javnega razpisa z zbiranjem pis-
nih ponudb za prodajo nepremičnin (UVZ, št. 17/05) 
ostanejo v veljavi, v nespremenjeni obliki.

6. Popravek navedenega javnega razpisa prične veljati z 
dnem objave v Uradnem Vestniku Zasavja.

Hrastnik, 30.9.2005
Št.:414-04-7/05, 414-04-8/05

Župan
Občine Hrastnik

Miran JERIČ

TOPLARNA HRASTNIK - JAVNO 
PODJETJE ZA PROIZVODNJO, 
DISTRIBUCIJO IN PRODAJO 

TOPLOTNE ENERGIJE D.O.O.

26

Toplarna Hrastnik d.o.o., Ulica prvoborcev 5a, 1430 
Hrastnik, skladno s 97. členom Energetskega zakona 
objavlja

C E N I K 
daljinskega ogrevanja

Cena brez 20% DDV Cena z 20% DDV
Stanovanjski odjem

Dobavljena količina 
toplotne energije 
(variabilni del)

Priključna moč 
(fiksni del)

6.653,19 
SIT/MWh

3.708.316,00 
SIT/MW/leto

7.983,82 
SIT/MWh

4.449.979,20 
SIT/MW/leto

Nestanovanjski 
odjem

Dobavljena količina 
toplotne energije 
(variabilni del)

Priključna moč 
(fiksni del)

8.688,63 
SIT/MWh

5.899.821,00 
SIT/MW/leto

10.426,35 
SIT/MWh

7.079.785,20 
SIT/MW/leto

Dobavljena količina 
tople potrošne vode

Stanovanjski odjem

Nestanovanjski 
odjem

673,70 SIT/m3

1.187,90 SIT/m3

808,44 SIT/m3

1.425,48 SIT/m3

Cene veljajo od 01.10.2005 dalje.
 

Direktor
Toplarne Hrastnik

Boris TRSTENJAK, l.r.
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Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 110/02, 8/03-popr.), 29., 37. in 120. člena 
Statuta občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 19/
04 ) ter 66. člena Poslovnika Občinskega sveta (Uradni 
vestnik Zasavja, št. 11/04) je Občinski svet občine 
Trbovlje, na svoji 22. seji dne, 26.09.2005 sprejel

O D L O K
O DOLOČITVI OBMOČJA PREDKUPNE PRAVICE 

OBČINE TRBOVLJE

1. člen

UVODNA DOLOČBA

S tem odlokom se določi tista poselitvena območja in 
dele izven poselitvenih območij, v katerih se nahajajo 
nepremičnine, na katerih Občina Trbovlje uveljavlja 
predkupno pravico.

2. člen

PODLAGA ZA DOLOČITEV OBMOČIJ

Območja poselitve, v katerih se nahajajo nepremičnine 
na katerih občina Trbovlje uveljavlja predkupno pravico, 
so določena s prostorsko plansko dokumentacijo:

• Dolgoročni plan občine Trbovlje za obdobje od leta 
1986 do leta 2000 ( Ur.v.Z. št. 13/86 )

• Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin 
dolgoročnega plana občine Trbovlje za obdobje od 
leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega leta 1997 in 
družbenega plana občine Trbovlje za obdobje od leta 
1986 do leta 1990, dopolnjenega 1997 ( Ur.v.Z. št. 
13/98 )

• in na njeni podlagi izdelanih in sprejetih prostorskih 
aktih.

3. člen

PREDKUPNA PRAVICA NA OBMOČJIH POSELITVE

Na teh območjih lahko občina uveljavlja predkupno 
pravico, le v primeru, da je za nakup nepremičnine izka-
zan javni interes.
Šteje se, da je javni interes izkazan, če občina 
nepremičnino potrebuje:

• za izgradnjo ali rekonstrukcijo objektov za potrebe 
javne uprave, pravosodja, obrambe in državnih rez-
erv

• za gradnjo ali rekonstrukcijo objektov gospodarske 
javne infrastrukture in objektov, ki služijo varstvu pred 
naravnimi in drugimi nesrečami

• za gradnjo ali rekonstrukcijo objektov za potrebe 
zdravstva, socialnega varstva, šolstva, kulture, zna-
nosti in športa

• za gradnjo socialnih in neprofitnih stanovanj

• za izvedbo prostorskega akta

• za potrebe prenove območij

• za druge potrebe predvidene v načrtu razvojnih pro-
gramov občine ali načrtu nabav in gradenj

4. člen

IZKLJUČITEV PREDKUPNE PRAVICE OBČINE

Na območjih iz drugega člena odloka je predkupna 
pravica občine izključena v naslednjih primerih:

• če je kupec nepremičnine država, oseba javnega 
prava, ki jo ustanovi država, izvajalec državne javne 
službe ali investitor infrastrukture iz 3. člena odloka

• če lastnik proda ali podari nepremičnino svojemu 
zakoncu ali osebi s katero živi v zunajzakonski skup-
nosti, svojemu sorodniku v ravni vrsti, posvojitelju ali 
posvojencu

• za dele stavb in stanovanja v etažni lastnini

5. člen

PREDKUPNA PRAVICA IZVEN OBMOČJA POSELITVE

Izven območij poselitve je območje predkupne pravice 
določeno v planskih dokumentih in izvedbenih aktih 
kot območje predvidene gospodarske infrastrukture, 
za obstoječo gospodarsko infrastrukturo in objekte pa 
z njenim varstvenim pasom. Izven območja poselitve je 
območje predkupne pravice določeno tudi na I. območju 
vodovarstvenih pasov.

6. člen

UVELJAVLJANJE PREDKUPNE PRAVICE

Predkupno pravico v imenu in za račun občine uveljavlja 
občinski upravni organ pristojen za okolje in prostor. 
Prostorska planska dokumentacija in prostorski izved-
beni akti so na vpogled na Občini Trbovlje
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7. člen
 
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
vestniku Zasavja. Z dnem uveljavitve odloka preneha vel-
jati Odlok o določitvi območja predkupne pravice občine 
Trbovlje (UVZ št. 3/03)

Številka: 35001 -00007/2005
Datum: 26.09.2005

župan
Občine Trbovlje

Bogdan BAROVIČ
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Na podlagi 37. člena Statuta občine Trbovlje (UVZ št. 
19/04 - prečiščeno besedilo) ter 94. člena Poslovnika 
Občinskega sveta (UVZ št. 11/04 - prečiščeno besedilo) 
je Občinski svet na svoji 22. seji, dne 26. 09. 2005 
sprejel naslednjo

OBVEZNO RAZLAGO 95. ČLENA POSLOVNIKA 
OBČINSKEGA SVETA

Prečiščeno besedilo se po 95. členu poslovnika spre-
jema z enako večino kot se sprejema splošni akt in spre-
membe in dopolnitve tega akta.

Z večino navzočih članov občinskega sveta se sprejema-
jo vsi splošni akti, razen tistih za katere je predpisana 
drugačna večina.

Za sprejem poslovnika je predpisana 2/3 večina 
navzočih članov občinskega sveta.

Za sprejem Statuta pa 2/3 večina vseh članov 
občinskega sveta.

Prečiščeno besedilo se sprejema po skrajšanem 
postopku, kar pomeni, da na občinskem svetu ni potreb-
no glasovati o tem ali se bo odločalo po skrajšanem 
postopku, saj je to že določeno s poslovnikom, kakor 
tudi to, da se pri sprejemanju prečiščenega besedila ne 
razpravlja.

Številka: 03204-3/2005
Datum: 26. 09. 2005

župan
Občine Trbovlje

Bogdan BAROVIČ
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Na podlagi 37. člena statuta občine Trbovlje (UVZ,št. 
19/04), ter 45. in 83. člena Poslovnika Občinskega 
sveta (UVZ, št. 11/04) je Občinski svet Občine Trbovlje 
na 22. redni seji, ki je bila 26.9 2005 sprejel naslednji

ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 

KOMUNALNIH TAKSAH V OBČINI TRBOVLJE

1. člen

Odlok o komunalnih taksah v občini Trbovlje se v 1. členu 
spremeni tako, da se v drugi točki, k stavku “za reklamne 
napise, neprometne znake, objave in oglase na objektih, 
panojih, tablah, transparentih…”, doda: “, ki so na javnih 
mestih oz. površinah v lasti občine”. 

2. člen

V poglavju o tarifah komunalnih taks, se v poglavju Tarifa 
št.3 k 1. točki v stavek doda “in ki so na javnih mestih 
oz. površinah v lasti občine”. Po spremembi se besedilo 
glasi: “za reklamne napise, neprometne znake, objave 
in oglase na objektih, panojih, tablah ipd., ki so trajnega 
značaja in ki so na javnih mestih oz. površinah v lasti 
občine, se plača letna taksa za vsak m2 površine”

V istem poglavju se pod opombami v 1. točki črta prvi 
stavek “Smatra se, da je taksni predmet na javnem mestu, 
kadar je nameščen tako, da je njegova sporočilnost us-
merjena navzven, v odprt prostor, ne glede na lastništvo 
nepremičnin, na katerih je taksni predmet nameščen” in 
se nadomesti z novim: “Za javno mesto po tem odloku 
šteje javna površina, katere raba je pod enakimi pogoji 
namenjena vsem ali je kot takšna opredeljena v pred-
pisih o urejanju prostora in graditvi objektov, ter površina 
v lasti Občine Trbovlje, ki je namenjena javni rabi”.

3. člen

Vsi ostali členi in določila odloka ostajajo v veljavi ne-
spremenjeni.

4. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 
vestniku Zasavja
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Številka: 01503-4/2005 
Datum: 26.9. 2005

župan
Občine Trbovlje

Bogdan BAROVIČ

36

Na podlagi 37. in 122. člena Statuta občine Trbovlje 
(Uradni vestnik Zasavja št. 19/04 - prečiščeno besedilo) 
ter 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine 
Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja št. 11/04 - prečiščeno 
besedilo) je Občinski svet Občine Trbovlje na svoji 22. 
seji dne 26.9.2005 sprejel

P R A V I L N I K
O PROTOKOLARNIH OBVEZNOSTIH OBČINE 

TRBOVLJE

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Ta pravilnik določa protokolarne obveznosti občine 
Trbovlje ob državnih praznikih, občinskem prazniku in 
drugih pomembnih dogodkih, pa tudi posebne časti, 
ki pripadajo občinskim funkcionarjem, nosilcem raznih 
priznanj in posameznim občanom. 

2. člen

Sredstva za financiranje posameznih protokolarnih 
obveznosti zagotovi na predlog župana občinski svet v 
vsakoletnem občinskem proračunu.

3. člen

Za izvajanje določil tega pravilnika je odgovoren župan. 
Administrativno - tehnična opravila v zvezi z izvajanjem 
posameznih nalog opravlja občinska uprava. 

II. DRŽAVNI PRAZNIKI IN OBČINSKI PRAZNIK 

4. člen

Občina Trbovlje pripravi proslave in druge svečanosti ob 
državnih praznikih:
• 8. februar, slovenski kulturni praznik,

• 27. april, Dan upora proti okupatorju,
• 1. maj, Praznik dela,
• 25. junij, Dan državnosti,
• 1. november, Dan spomina na mrtve,
• 26. december, Dan samostojnosti.

Ob državnih praznikih se v občini izobesijo državna, ev-
ropska in občinska zastava v skladu z Zakonom o grbu, 
zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski nar-
odni zastavi (Uradni list RS, št. 67/94), Uredbo o upo-
rabi zastave in himne Evropske unije v Republiki Sloveniji 
(Uradni list RS, št. 38/04) in Odlokom o grbu in zastavi 
občine Trbovlje(Uradni vestnik Zasavja št. 9/96).

Za izvedbo teh proslav in svečanosti je odgovoren župan, 
ki je tudi slavnostni govornik. V primeru njegove odsot-
nosti ga nadomešča podžupan, oziroma pooblaščeni 
svetnik ali svetnica občinskega sveta. 

5. člen

Ob 1. juniju, prazniku občine Trbovlje, pripravi župan 
posebno proslavo, na kateri podeli občinska priznanja. 

Ob občinskem prazniku se v občini izobesijo državna, 
občinska in evropska zastava v skladu z akti iz 2. odstav-
ka 4. člena tega pravilnika.

III. OBVEZNOSTI OBČINE PRI NEKATERIH DRUGIH 
JUBILEJIH IN SVEČANOSTIH

6. člen

Občina Trbovlje v okviru odobrenih sredstev v občinskem 
proračunu delno sofinancira in sodeluje pri naslednjih 
svečanostih:

• pri 25. letnici javnih ustanov, društev in drugih 
združenj občanov, 

• pri 50. in več letnici javnih ustanov, društev in drugih 
združenj občanov.

Slavnostni govornik ob teh priložnostih je župan. V 
njegovi odsotnosti ga zamenja podžupan, oziroma 
pooblaščeni svetnik ali svetnica občinskega sveta. 

IV. OBVEZNOSTI OBČINE DO NOSILCEV 
OBČINSKIH NAGRAD IN PRIZNANJ,  

UNKCIONARJEV IN DRUGIH OBČANOV

7. člen

Častnim občanom in občankam občine Trbovlje, 
nosilcem in nosilkam Prvojunijske nagrade in nagrade 
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Tončke Čeč pripada:

• svečani sprejem pri županu na dan podelitve priznan-
ja, oz. nagrade,

• novoletna čestitka,

• posebno voščilo in sprejem pri županu ob 80., 90., 
100. in več letnici rojstva,

• osmrtnica in venec ob smrti,

• v dogovoru s svojci govor ob grobu, ki ga opravi 
župan, v njegovi odsotnosti pa podžupan ali 
pooblaščeni član ali članica občinskega sveta.

8. člen

Občinskim funkcionarjem v tekočem mandatu (članom in 
članicam občinskega sveta in županu) pripada:

• čestitka ob okroglih jubilejih,

• osmrtnica in venec ob smrti ter v dogovoru s svojci 
govor ob grobu, 

• žalna seja ob smrti občinskega funkcionarja.

9. člen

Najstarejšim občanom in občankam župan občine 
Trbovlje osebno čestita in izroči darilo ob njihovi 100. in 
več letnici rojstva. 

10. člen

Občanom in občankam, ki praznujejo zlato, biserno 
in diamantno poroko, pripravi občina posebno sloves-
nost; ob tej priložnosti jim zagotovi manjšo pogostitev in 
darilo. Slovesnost opravi župan, v njegovi odsotnosti pa 
pooblaščenec ali pooblaščenka za sklepanje zakonskih 
zvez.

V. NOVOLETNI SPREJEM

11. člen

Župan občine Trbovlje ob Novem letu pripravi svečani 
sprejem:

• za vse nosilce in nosilke Prvojunijske nagrade, na-
grade Tončke Čeč in priznanja Častni občan občine 
Trbovlje,

• za člane in članice občinskega sveta, nadzornega 
odbora občine in predsednike in predsednice kra-
jevnih skupnosti,

• za predstavnike verskih skupnosti, ki delujejo v občini 
Trbovlje.

V primeru odsotnosti, župan za izvedbo novoletnega 
sprejema pooblasti podžupana, oziroma člana ali članico 
Občinskega sveta Občine Trbovlje. 

VI. NEPREDVIDENI DOGODKI

12. člen

Ob izjemnih in nepredvidenih dogodkih, ki jih ta pravilnik 
ne predvideva, določi protokolarne aktivnosti župan za 
vsak primer posebej.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem vestniku Zasavja. 

14. člen

Z dnem veljavnosti tega pravilnika prenehata veljati 
“Pravilnik o protokolarnih obveznostih Občine Trbovlje 
do nosilcev občinskih priznanj in nagrad ter občinskih 
funkcij v občini Trbovlje” (Uradni vestnik Zasavja št. 2/
96) in Akt župana o določitvi primerov, višine financiranja 
in druge načine udeležbe Občine Trbovlje pri izvedbi 
proslav in svečanosti ob državnih praznikih, podelitvi 
občinskih priznanj, obletnic podjetij, zavodov, društev 
in drugih združenj občanov ter posameznih jubilejih 
občanov občine Trbovlje z dne 2.10.1995.

Številka: 01503-2/05
Datum: 26.9.2005

župan
Občine Trbovlje

Bogdan BAROVIČ
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Na podlagi 37. člena Statuta Občine Trbovlje (Uradni 
vestnik Zasavja, št. 19/04 - prečiščeno besedilo) je 
Občinski svet Občine Trbovlje na svoji 22. seji dne 
26.9.2005 sprejel naslednje 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRAVILNIKA O 
ŠTIPENDIRANJU IN POMOČEH DIJAKOM IN 

ŠTUDENTOM V OBČINI TRBOVLJE 
(UVZ, št. 6/02 in 21/02)

1. člen

V 7. členu se za 1. alineo doda:
Točkovanje glede na učni uspeh je sledeče:

• za študente se upošteva povprečje ocen preteklega 
študijskega leta

UČNI USPEH OD - DO TOČKE

 / - 7,0 10

7,1 - 7,9 20

8,0 - 8,5 30

8,6 - 9,0 40

9,1 - 10,0 50

• za dijake se upoštevata končno spričevalo 4. letnika 
srednje šole in matura

KONČNO SPRIČEVALO 4. LETNIKA TOČKE

dober 10

prav dober 20

odličen 30

% OD NAJVEČJEGA MOŽNEGA 
ŠTEVILA TOČK NA MATURI

TOČKE

 0 - 50 0

51 - 60 10

61 - 70 20

71 - 80 30

81 - 90 40

91 - 100 50

2. člen

V 7. členu v 2. alinei se beseda “ostale”, zamenja z 
besedo “druge”.

3. člen

Spremeni se 10. člen, ki se po novem glasi:

Če je za razpisane štipendije več kandidatov, imajo pred-
nost tisti, ki dosežejo večje število točk.

V primeru, da več kandidatov doseže enako število točk, 
ima prednost tisti kandidat, ki ima boljše povprečje ocen. 
Če se zgodi, da je kandidatov z enakim povprečjem 
ocen več, lahko komisija zahteva, da svoje sposobnosti 
kandidati dokažejo z dokazili s tekmovanj, priznanji, 
sodelovanji pri raziskovalnih nalogah, študijah in drugih 
projektih ter drugimi dodatnimi dokazili, na podlagi kat-
erih se komisija odloči o podelitvi štipendije.

Če kateri od izbranih kandidatov odpove štipendijo, je 
do nje upravičen kandidat, ki je zbral največ točk od 
preostalih prijavljenih kandidatov na razpisu, kar velja 
za obe vrsti štipendije, v povezavi s prejšnjima dvema 
odstavkoma.

4. člen

Spremeni se 11. člen, ki se po novem glasi:

Vsakemu kandidatu se pošlje sklep, ki ga izda direktorica 
občinske uprave na predlog komisije. Neizbran kandidat 
ima možnost pritožbe v osmih dneh po prejemu sklepa. 
O pritožbi odloča župan Občine Trbovlje.

5. člen

Spremembe in dopolnitve Pravilnika o štipendiranju in 
pomočeh dijakom in študentom v občini Trbovlje se ob-
javijo v Uradnem vestniku Zasavja in začnejo veljati osmi 
dan po objavi.

Datum: 26.9.2005
Številka: 01503-5/05

župan
Občine Trbovlje

Bogdan BAROVIČ
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Na podlagi 7. odstavka 32. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Ur.l. RS št. 72/92-108/2003), 60. člena 
Statuta Občine Trbovlje (UVZ št. 19/04 - prečiščeno 
besedilo) ter 35. člena Poslovnika Nadzornega odbora 
Občine Trbovlje, je Nadzorni odbor Občine Trbovlje na 
svoji 23. redni seji dne 14. 09. 2005 sprejel 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POSLOVNIKA 
NADZORNEGA ODBORA

OBČINE TRBOVLJE

1. člen

Za 34. členom poslovnika se doda nov 34. a člen, 
ki se glasi:

“Če nadzorni odbor ugotovi hujšo kršitev predpisov ali 
nepravilnosti pri izvajanju nadzora oseb, mora o teh 
kršitvah v 15 dneh od dokončnosti poročila obvestiti 
pristojno ministrstvo in računsko sodišče.

Kot hujše kršitve štejejo:
• prevzemanje obveznosti oziroma izplačila iz proračuna 

za namene, ki niso predvideni v proračunu
• prevzemanje obveznosti oziroma izplačila iz 

proračuna v višini, ki presega v proračunu zagotov-
ljena sredstva

• oddajanje javnih naročil v nasprotju z Zakonom o 
javnih naročilih oziroma oddaja javnega naročila brez 
izvedbe javnega razpisa, če bi ga bilo glede na vred-
nost obvezno izvesti

• prodaja stvarnega in finančnega premoženja mimo 
uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganje s 
finančnim premoženjem države in občin in uredbe 
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim 
premoženjem države in občin

• prodaja stvarnega in finančnega premoženja brez 
soglasja Občinskega sveta

• sklepanje kupoprodajnih in izvajalskih pogodb, 
ki imajo za posledico oškodovanje občinskega 
premoženja

2. člen

Te spremembe in dopolnitve poslovnika pričnejo veljati 
naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Zasavja.

Številka: 01503-9/99-3
Datum: 14. 09. 2005

 PREDSEDNIK NADZORNEGA ODBORA
 OBČINE TRBOVLJE

Božidar Marot
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CENIK OSNOVNIH KOMUNALNIH DEJAVNOSTI -
TOPLOTNE ENERGIJE 

z veljavnostjo od 1. 10. 2005 dalje

Na podlagi uredbe o oblikovanju cen proizvodnje in 
distribucije pare in tople vode za namene daljinskega 
ogrevanja za tarifne uporabnike (Ur.list RS št. 41/05) in 
uredbe o oblikovanju najvišje povprečne prodajne cene 
zemeljskega plina iz transportnega omrežja (Ur. list RS 
124/03) in kurilnega olja EL. se dne 1.10.2005 zvišajo 
cene ogrevanja in sicer:

• ogrevanje pavšal za 5,34 %

• ogrevanje po števcu 

• gospodinjstva, ustanove za 5,34%

• industrija za 5,34%

• ogrevanje vode

• gospodinjstvo, ustanove za 5,34%

• industrija za 5,34%

• povprečno zvišanje cen za 4,09 %

• cena za priključno moč se ne spremeni

OBRAČUN PO ŠTEVCU 

1. VARIABILNI STROŠKI (SIT/MWh)
Cena brez 

DDV
DDV 20% cena z DDV

GOSPODINJSTVO  10.798,43 2.159,69 12.958,12
USTANOVE  10.798,43 2.159,69 12.958,12
INDUSTRIJA  13.515,43 2.703,09 16.218,52

2. FIKSNI STROŠKI (SIT/MW/leto)

GOSPODINJSTVO 3.657.829,00 731.565,80 4.389.394,80

USTANOVE 3.657.829,00 731.565,80 4.389.394,80

INDUSTRIJA 3.853.869,30 770.773,86 4.624.643,16

OBRAČUN PO PAVŠALU (SIT/MWh) 
GOSPODINJSTVO 15.191,58 3.038,31 18.229,89
USTANOVE 15.191,58 3.038,31 18.229,89
INDUSTRIJA 25.397,86 5.079,57 30.477,43

OGREVANJE VODE (SIT/m3)
GOSPODINJSTVO 1.401,09 280,22 1.681,31
USTANOVE 1.401,09 280,22 1.681,31
INDUSTRIJA 1.761,38 352,28 2.113,66

Povprečna 
prodajna cena

16.067,00 3.213,40 19.280,40

direktor
Milan Žnidaršič, dipl.inž.grad.
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Založili občini Hrastnik in Trbovlje

Računalniška priprava, oblikovanje in tisk: Pagat d.o.o.,Sedraž, tel. 03 56 46 888, e-pošta: pagat.doo@siol.net


