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OBČINA HRASTNIK

28.

OBČINSKI SVET

Številka: 354-33/2016
Datum: 22.12.2016

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu 
okolja (Uradni list RS, št. 39/2006–UPB-
1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl.US: U-I-
51/06-10, 112/2006 Odl.US: U-I-40/06-10, 
33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008, 
108/2009, 108/2009 - ZPNačrt-A, 48/2012, 
57/2012, 92/2013, 56/2015, 102/2015, 30/2016), 
59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah 
(Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 
127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011), 3. in 
5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje 
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 
87/2012, 109/2012), 37. člena Odloka o oskrbi s 
pitno vodo na območju občine Hrastnik (Uradni 
vestnik Zasavja, št. 29/2009), 12. člena Odloka 
o pogojih za podelitev koncesije za opravljanje 
obvezne lokalne  gospodarske javne službe 
oskrba s pitno vodo na območju Občine Hrastnik 
(Uradni vestnik Zasavja, št. 8/2007, 11/2008),  22. 
člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne 
in padavinske odpadne vode na območju Občine 
Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 29/2009), 
12. člena Odloka o pogojih za podelitev koncesije 
za opravljanje obvezne lokalne  gospodarske 
javne službe odvajanje in čiščenje komunalnih 
odpadnih in padavinskih voda na območju 
občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 
8/2007, 11/2008), 43. člena Odloka o ravnanju s 
komunalnimi odpadki v Občini Hrastnik (Uradni 
vestnik Zasavja, št. 14/2009, 20/2012), 15. 
člena Odloka o pogojih za podelitev koncesije 
za opravljanje gospodarske javne službe 
upravljanje, urejanje in vzdrževanje pokopališč, 
dajanje grobnih prostorov v najem in izvajanje 
pokopališče in pogrebne dejavnosti v občini 
Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 8/2007, 
11/2008), 27. člena Odloka o oglaševanju v 
Občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 
31/2008, 5/2016), 15. člena Odloka o pogojih za 
podelitev koncesije za opravljanje izbirne lokalne 

gospodarske javne službe upravljanje tržnice v 
Hrastniku (Uradni vestnik Zasavja, št. 6/2010), 
21. člena Odloka o gospodarskih javnih službah 
v Občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 
4/2007) in 17. člena Statuta Občine Hrastnik 
(Uradni vestnik Zasavja, št. 17/2010 – čistopis 
(19/2010 popr.))  je  Občinski svet Občine 
Hrastnik na 17. redni seji dne 22.12.2016  sprejel

SKLEP
o soglasju k cenam storitev občinskih 

gospodarskih javnih služb in 
subvencioniranju cen storitev obveznih 

občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja na območju Občine Hrastnik v letu 

2017

1.člen

Občinski svet Občine Hrastnik daje soglasje k 
cenam storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb oskrbe s pitno vodo, čiščenja 
komunalne odpadne vode, odvajanja komunalne 
odpadne vode, storitvam povezanim z 
nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami 
in malimi komunalnimi čistilnimi napravami, 
zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, 
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, 
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov, upravljanja, urejanja in 
vzdrževanja pokopališč ter izvajanja pokopališke 
in pogrebne dejavnosti, ter izbirne občinske 
gospodarske javne službe plakatiranja na javnih 
plakatnih mestih, nameščanja transparentov in 
izobešanja zastav  na območju Občine Hrastnik.

Ta sklep ureja tudi višino in vir subvencioniranja 
obvezne občinske gospodarske javne službe 
oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne 
odpadne vode in čiščenja komunalne odpadne 
vode v Občini Hrastnik za obdobje od uveljavitve 
cen storitev teh gospodarskih javnih služb iz 
prejšnjega odstavka tega člena do 31. 12. 2017 
oziroma do uveljavitve novih cen storitev teh 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja.
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2.člen

(1) Cena storitve obvezne občinske 
gospodarske javne službe oskrbe s pitno 
vodo znaša:

 

vodomer OMREŽNINA 
v €/DN

VODARINA v 
€/m3

DN ≤ 20 3,4636

0,6013

20 < DN < 40 10,3908
40 ≤ DN < 50 34,6360
50 ≤ DN < 65 51,9540
65 ≤ DN < 80 103,9080

80 ≤ DN < 100 173,1800
100 ≤ DN < 150 346,3600

150 ≤ DN 692,7200

(2) 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. 2017 
oziroma do uveljavitve nove cene storitve 
oskrbe s pitno vodo, vključno z DDV.

(3) 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 1,7948

20 < DN < 40 5,3845
40 ≤ DN < 50 17,9484
50 ≤ DN < 65 26,9226
65 ≤ DN < 80 53,8452

80 ≤ DN < 100 89,7420
100 ≤ DN < 150 179,4840

150 ≤ DN 358,9680
 

3.člen

(1) Cena storitve obvezne občinske 
gospodarske javne službe čiščenja 
komunalne odpadne vode znaša:

vodomer OMREŽNINA 
v €/DN

IZVAJANJE 
GJS v €/m3

DN ≤ 20 2,7554

0,4630

20 < DN < 40 8,2662
40 ≤ DN < 50 27,5540
50 ≤ DN < 65 41,3310
65 ≤ DN < 80 82,6620

80 ≤ DN < 100 137,7700
100 ≤ DN < 150 275,5400

150 ≤ DN 551,0800

(2) 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. 2017 oziroma do uveljavitve nove 
cene storitve čiščenja komunalne odpadne 
vode, vključno z DDV.

(3) 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 1,2399

20 < DN < 40 3,7198
40 ≤ DN < 50 12,3993
50 ≤ DN < 65 18,5990
65 ≤ DN < 80 37,1979

80 ≤ DN < 100 61,9965
100 ≤ DN < 150 123,9930

150 ≤ DN 247,9860
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 4.člen

(1) Cena storitve obvezne občinske 
gospodarske javne službe odvajanja 
komunalne odpadne vode znaša:

 

vodomer OMREŽNINA 
v €/DN

IZVAJANJE 
GJS v €/m3

DN ≤ 20 2,3973

0,1486

20 < DN < 40 7,1919
40 ≤ DN < 50 23,9730
50 ≤ DN < 65 35,9595
65 ≤ DN < 80 71,9190

80 ≤ DN < 100 119,8650
100 ≤ DN < 150 239,7300

150 ≤ DN 479,4600
 
(2) 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. 2017 oziroma do uveljavitve 
nove cene storitve odvajanja komunalne 
odpadne vode, vključno z DDV.

(3) 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 1,9178

20 < DN < 40 5,7535
40 ≤ DN < 50 19,1784
50 ≤ DN < 65 28,7676
65 ≤ DN < 80 57,5352

80 ≤ DN < 100 95,8920
100 ≤ DN < 150 191,7840

150 ≤ DN 383,5680

5.člen

Cena storitev obvezne občinske gospodarske 
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne 
in padavinske odpadne vode 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

6.člen

Cene storitev obvezne občinske gospodarske 
javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki 
znašajo:

Javna služba OMREŽNINA
v €/kg

IZVAJANJE 
GJS

v €/kg
ZBIRANJE 
MEŠANIH 
KOMUNALNIH 
ODPADKOV

/ 0,1178

ZBIRANJE 
BIOLOŠKO 
RAZGRADLJIVIH 
ODPADKOV

/ 0,0754

OBDELAVA 
DOLOČENIH VRST 
KOMUNALNIH 
ODPADKOV

0,0164 0,0412

ODLAGANJE 
OSTANKOV 
PREDELAVE ALI 
ODSTRANJEVANJA 
KOMUNALNIH 
ODPADKOV

0,0375 0,0420

OBDELAVA 
BIOLOŠKO 
RAZGRADLJIVIH 
ODPADKOV

0,0225 0,0275

 7.člen

Cene storitev obvezne občinske gospodarske 
javne službe upravljanja, urejanja in vzdrževanja 
pokopališč ter izvajanja pokopališke in pogrebne 
dejavnosti znašajo:
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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 %

b) cene najemnin grobov:

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

8.člen

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 4,3000
Velikost do A3 297 x 420 4,3000
Velikost do A2 420 x 594 4,3000
Velikost do A1 594 x 841 8,6000
Velikost do A0 841 x 1189 17,2000
Velikost do B4 250 x 353 6,0000
Velikost do B3 353 x 500 6,0000
Velikost do B2 500 x 707 6,0000
Velikost do B1 707 x 1000 12,0000
Velikost do  B0 1000 x 1414 24,0000
Nameščanje 
transparenta 95,2000

9.člen

Občinski svet Občine Hrastnik se je seznanil s 
cenami storitev izbirne občinske gospodarske 
javne službe upravljanja javne tržnice.

10.člen

Subvencije se dodeljujejo v skladu s Sklepom 
Komisije z dne 20. decembra 2011 o uporabi 
člena 106(2) Pogodbe o delovanju Evropske 
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unije za državno pomoč v obliki nadomestila za 
javne storitve, dodeljenega nekaterim podjetjem, 
pooblaščenim za opravljanje storitev splošnega 
gospodarskega pomena (notificirano pod 
dokumentarno številko C(20119380) (2012/21/
EU). 

Cene storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja se subvencionirajo iz 
občinskega proračuna Občine Hrastnik, in sicer 
oskrba s pitno vodo iz proračunske postavke 
4216105 Subvencije cen oskrbe s pitno vodo, 
odvajanje in čiščenje komunalne odpadne 
vode pa iz proračunske postavke 4215012 
Subvencioniranje cen odvajanja in čiščenja  
odpadne vode.

Zahtevek za izplačilo subvencij izvajalec 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja  izstavi do 10. v mesecu za tekoči 
mesec.

11.člen

Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati 
Sklep o soglasju k cenam storitev občinskih 
gospodarskih javnih služb  in subvencioniranju 
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja na območju Občine 
Hrastnik v letu 2016 (Uradni vestnik Zasavja, št. 
2/2016).

12.člen

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Zasavja, 
veljati pa začne s prvim dnem naslednjega 
meseca po objavi.

Župan Občine Hrastnik
Miran Jerič


