
 

 
 
 
 

Številka: 354-56/2018 
Hrastnik, 18. 3. 2019 

OBČINSKI SVET 
OBČINE HRASTNIK 
 
 

 

ZADEVA:  Cene storitev občinskih gospodarskih javnih služb in subvencioniranje cen 
storitev nekaterih obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja na 
območju Občine Hrastnik za leto 2019 
 
 
PRAVNA PODLAGA: 
- 149. člen Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 
49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 - 
ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg, 84/18 - 
ZIURKOE), 
- 59. člen Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998-
ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011, 76/2017), 
- 3. in 5. člen Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012, 76/2017), 
- 37. člen Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, 
št. 29/2009), 
- 12. člen 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. člen Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na 
območju Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 29/2009), 
- 12. člen 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. člen Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Hrastnik (Uradni vestnik 
Zasavja, št. 14/2009, 20/2012), 
- 27. člen Odloka o oglaševanju v Občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 31/2008, 
5/2016), 
- 15. člen Odloka o pogojih za podelitev koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske 
javne službe upravljanje tržnice v Hrastniku (Uradni vestnik Zasavja, št. 6/2010), 

http://www.hrastnik.si/
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- 21. člen Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, 
št. 4/2007), 
- Sklep Komisije z dne 20. decembra 2011 o uporabi člena 106(2) Pogodbe o delovanju 
Evropske 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) (UL L 7/2012), 
- Statut Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 28/2017). 
 
 
PREDLAGATELJ:  KSP Hrastnik d.d. 
 
POROČEVALEC: Tomaž SIHUR, vodja Oddelka za prostor, okolje in gospodarske javne 
službe 

        Nives VENKO, direktorica KSP Hrastnik d.d. 
      

 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 

 
PRILOGE:  
- Elaborati o oblikovanju cen storitev obveznih in izbirnih občinskih gospodarskih javnih služb 
v Občini Hrastnik, marec 2019, pripravljavca KSP Hrastnik d.d., ki so v elektronski obliki 
objavljeni na spletni strani Občine Hrastnik in dostopni na povezavi 
http://hrastnik.si/obcina_hrastnik/obcinski_svet/seje/ . 

http://hrastnik.si/obcina_hrastnik/obcinski_svet/seje/
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OBČINA HRASTNIK 
OBČINSKI SVET 
 
 
Številka: 354-56/2018 
Datum:  
 
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, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg, 84/18 - 
ZIURKOE), 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, 76/2017), 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), 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. 28/2017)  je  Občinski svet Občine Hrastnik na ………..   seji dne ………….  
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 2019 

 
 

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 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. 2019 oziroma 
do uveljavitve novih cen storitev teh obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. 
 
 

2. člen 

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

€/DN 
VODARINA v 

€/m3 

DN < 20 3,4964 

0,6745 

20 < DN < 40 10,4892 

40 < DN < 50 34,9640 

50 < DN < 65 52,4460 

65 < DN < 80 104,8920 

80 < DN < 100 174,8200 

100 < DN < 150 349,6400 

150 < DN 699,2800 

 
 
(2) Cena storitve obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo se subvencionira za 
gospodinjstva v višini 50 % v delu, ki predstavlja uporabo gospodarske javne infrastrukture, za obdobje od 
uveljavitve cene iz prejšnjega odstavka tega člena do 31. 12. 2019 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 50% subvencija omrežnine oskrbe s 
pitno vodo  

 
€/mesec 

DN < 20 1,4822 

20 < DN < 40 4,4465 

40 < DN < 50 14,8215 

50 < DN < 65 22,2323 

65 < DN < 80 44,4645 

80 < DN < 100 74,1075 

100 < DN < 150 148,2150 

150 < DN 296,4300 

 
 

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 2,6227 

0,5811 

20 < DN < 40 7,8681 
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40 < DN < 50 26,2270 

50 < DN < 65 39,3405 

65 < DN < 80 78,6810 

80 < DN < 100 131,1350 

100 < DN < 150 262,2700 

150 < DN 524,5400 
 
 
(2) Cena storitve obvezne občinske gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode se 
subvencionira za gospodinjstva v višini 35 % v delu, ki predstavlja uporabo gospodarske javne infrastrukture, za 
obdobje od uveljavitve cene iz prejšnjega odstavka tega člena do 31. 12. 2019 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 
35% subvencija omrežnine 

čiščenja 
komunalne odpadne vode 

 
€/mesec 

DN < 20 0,9179 

20 < DN < 40 2,7538 

40 < DN < 50 9,1795 

50 < DN < 65 13,7692 

65 < DN < 80 27,5384 

80 < DN < 100 45,8973 

100 < DN < 150 91,7945 

150 < DN 183,5890 

 
 

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 2,5018 

0,1698 

20 < DN < 40 7,5054 

40 < DN < 50 25,0180 

50 < DN < 65 37,5270 

65 < DN < 80 75,0540 

80 < DN < 100 125,0900 

100 < DN < 150 250,1800 

150 < DN 500,3600 
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(2) Cena storitve obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalne odpadne vode se 
subvencionira za gospodinjstva v višini 70 % v delu, ki predstavlja uporabo gospodarske javne infrastrukture, za 
obdobje od uveljavitve cene iz prejšnjega odstavka tega člena do 31. 12. 2019 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 
70% subvencija omrežnine 

odvajanja 
komunalne odpadne vode 

 
€/mesec 

DN < 20 1,7513 

20 < DN < 40 5,2538 

40 < DN < 50 17,5126 

50 < DN < 65 26,2689 

65 < DN < 80 52,5378 

80 < DN < 100 87,5630 

100 < DN < 150 175,1260 

150 < DN 350,2520 

 
 

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 / 0,1337 

ZBIRANJE BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH ODPADKOV / 0,0768 
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7. 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 4,14 

Velikost do A3 297 x 420 4,14 

Velikost do A2 420 x 594 4,14 

Velikost do A1 594 x 841 8,28 

Velikost do A0 841 x 1189 16,56 

Velikost do B4 250 x 353 5,82 

Velikost do B3 353 x 500 5,82 

Velikost do B2 500 x 707 5,82 

Velikost do B1 707 x 1000 11,64 

Velikost do  B0 1000 x 1414 23,28 

Nameščanje transparenta  95,20 

 
 

8. člen 

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

9. člen 

Subvencije se dodeljujejo v skladu s Sklepom Komisije z dne 20. decembra 2011 o uporabi člena 106(2) 
Pogodbe o delovanju Evropske 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. 

10. 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 2018 (Uradni vestnik Zasavja, št. 28/2017 (29/2017-popr.)), razen 10. člen v delu, ki se nanaša na 
cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb upravljanja, urejanja in vzdrževanja pokopališč ter 
izvajanja pokopališke in pogrebne dejavnosti. 
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11. člen 

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Zasavja, veljati pa začne 1.4.2019. 
 
 

                            ŽUPAN  

                                                                                    OBČINE HRASTNIK 
      Marko FUNKL 

 
 
 
 
 
 
Vročiti: 
1. Občinski svet Občine Hrastnik; 

2. Oddelek za prostor, okolje in gospodarske javne službe; 
3. Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo; 
4. KSP HRASTNIK Komunalno stanovanjsko podjetje, d.d., Cesta 3. julija 7, 1430 Hrastnik. 
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OBRAZLOŽITEV PREDLOGA CEN OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB NA 
OBMOČJU OBČINE HRASTNIK ZA LETO 2019 
 
 
1. PRAVNE PODLAGE 
 
Prvi odstavek 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 39/06 
– UPB1, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09, 
108/09 - ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg, 
84/18 – ZIURKOE; v nadaljevanju: ZVO-1) določa, da sodijo med obvezne občinske 
gospodarske javne službe varstva okolja tudi oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje 
komunalne odpadne vode ter zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelava 
določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov. Metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja ter druge ukrepe in normative, povezane z 
obračunom cen storitev teh javnih služb njihovim uporabnikom, določa Uredba o metodologiji 
za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja 
(Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012, 76/2017; v nadaljevanju: Uredba MEDO). V skladu s 
5. členom Uredbe MEDO mora ceno storitve posamezne javne službe za območje občine 
predlagati izvajalec javne službe z elaboratom in jo predložiti pristojnemu občinskemu 
organu v potrditev.  
 
V skladu z 59. členom Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/1993, 
30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011; v nadaljevanju: ZGJS) se cene 
storitev gospodarskih javnih služb lahko subvencionirajo. Uredba MEDO v 3. členu določa, 
da se pristojni občinski organ ob potrditvi cene lahko odloči, da potrjena cena storitve javne 
službe ne pokriva celotne najemnine, za razliko pa mora oblikovati subvencijo iz proračuna 
občine. Odlok 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) in Odlok 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) v 12. členu 
določata, da koncesionar pridobiva sredstva za izvajanje gospodarske javne službe tudi iz 
subvencij. Subvencioniranje v 21. členu dopušča tudi Odlok o gospodarskih javnih službah v 
Občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 4/2007). V skladu s členom 106(2) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (UL EU C 115, 9.5.2008; v nadaljevanju: Pogodba) morajo 
podjetja, pooblaščena za opravljanje storitev splošnega gospodarskega pomena, oziroma 
podjetja, ki imajo značaj dohodkovnega monopola, ravnati po pravilih iz Pogodbe, zlasti po 
pravilih o konkurenci. Zaradi navedenega je lahko kakršna koli vrsta pomoči iz državnih 
sredstev, ki izkrivlja ali bi lahko izkrivljala konkurenco z dajanjem prednosti posameznim 
podjetjem ali proizvodnji posameznega blaga, nezdružljiva z notranjim trgom, kolikor 
prizadene trgovino med državami članicami. Sklep Komisije z dne 20. decembra 2011 o 
uporabi člena 106(2) Pogodbe o delovanju Evropske 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) (UL L 7/2012; v nadaljevanju: Sklep Komisije) določa pogoje, pod 
katerimi za državno pomoč v obliki nadomestila za storitve splošnega gospodarskega 
pomena ne velja obveznost predhodne priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, saj se lahko šteje, da je združljiva s členom 106(2) Pogodbe. Ker se akt o 
pooblastitvi koncesionarja za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja, ki so predmet subvencioniranja, izrecno ne sklicuje na Sklep Komisije, se 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 2019 v predlagani vsebini sklicuje tudi na ta sklep.  
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Na območju Občine Hrastnik se kot izbirni lokalni gospodarski javni službi na podlagi Odloka 
o oglaševanju v Občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 31/2008, 5/2016) ter Odloka o 
tržnem redu javne tržnice v Hrastniku (Uradni vestnik Zasavja, št. 31/2009, 23/2011) in 
Odloka o pogojih za podelitev koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne 
službe upravljanje tržnice v Hrastniku (Uradni vestnik Zasavja, št. 6/2010) v zvezi s 6. 
členom Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 
4/2007)  izvajata tudi plakatiranje na javnih plakatnih mestih, nameščanje transparentov in 
izobešanje zastav ter upravljanje javne tržnice v Hrastniku. Tudi ceno storitev teh 
gospodarskih javnih služb predlaga izvajalec gospodarske javne službe. Ceno storitev 
gospodarske javne službe plakatiranja na javnih plakatnih mestih, nameščanja transparentov 
in izobešanja zastav potrdi občinski svet, cenik upravljanja javne tržnice pa župan, zaradi 
česar se občinski svet s cenami te gospodarske javne službe le seznani. 
 
Izvajalec gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode, zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, plakatiranja na javnih plakatnih 
mestih, nameščanja transparentov in izobešanja zastav ter upravljanja javne tržnice je na 
območju Občine Hrastnik izbrani koncesionar KSP Hrastnik Komunalno-stanovanjsko 
podjetje, d.d., Cesta 3. julija 7, 1430 Hrastnik. 
 
 
2. OBLIKOVANJE CEN STORITEV OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB NA 
OBMOČJU OBČINE HRASTNIK ZA LETO 2019 
 
Uredba MEDO določa, da je treba cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja oblikovati v skladu s to uredbo.  
 
V cene storitev izbirnih gospodarskih javnih služb plakatiranja na javnih plakatnih mestih, 
nameščanja transparentov in izobešanja zastav ter upravljanja javne tržnice v Hrastniku so v 
skladu s predpisi s področja teh gospodarskih javnih služb in sklenjeno koncesijsko pogodbo 
vključeni le stroški, ki jih z opravljanjem javne službe mogoče povezati, in vključujejo 
naslednje skupine stroškov: neposredne stroške materiala in storitev, neposredne stroške 
dela, druge neposredne stroške, splošne (posredne) proizvajalne stroške, ki vključujejo 

stroške materiala, storitev, dela in amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, 
splošne nabavno-prodajne stroške, ki vključujejo stroške materiala, storitev, dela in 
amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, splošne upravne stroške, ki vključujejo 

stroške materiala, storitev, dela in amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, obresti 
zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe, neposredne stroške prodaje, druge 
poslovne odhodke in donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva izvajalca. 
 
Cene so v skladu z Uredbo MEDO in sklenjeno koncesijsko pogodbo predlagane s strani 
izvajalca KSP Hrastnik d.d. v Elaboratih o oblikovanju cen storitev obveznih in izbirnih 
občinskih gospodarskih javnih služb v Občini Hrastnik, marec 2019, ki so zaradi obsežnosti 
gradiva objavljeni na spletni strani Občine Hrastnik v rubriki Seje občinskega sveta, in so 
dostopni na naslednji povezavi: 
http://hrastnik.si/obcina_hrastnik/obcinski_svet/seje/ .  
 
Elaborati so priloga tega gradiva, v katerem pojasnjujemo oblikovanje cen storitev 
posamezne gospodarske javne službe, njihove spremembe ter zaračunavanje storitev teh 
gospodarskih javnih služb (v nadaljevanju: GJS) uporabnikom.  
 
 
 
 

http://hrastnik.si/obcina_hrastnik/obcinski_svet/seje/
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2.1. CENE STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB 
VARSTVA OKOLJA NA OBMOČJU OBČINE HRASTNIK ZA LETO 2019 
 
V skladu z Uredbo MEDO je predračunska cena storitve javne službe sestavljena iz 
omrežnine in cene storitve javne službe, pri izvajanju GJS odvajanja komunalne odpadne 
vode pa tudi okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadne vode.  
 
Občina za opravljanje GJS oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne 
vode, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov izvajalcem zaračunava najemnino za vso gospodarsko 
javno infrastrukturo, ki je potrebna za izvajanje posamezne gospodarske javne službe, in je v 
njeni lasti, najmanj v višini obračunane amortizacije. 
 
Cena opravljanja storitev GJS se obračunava na podlagi opravljanja storitev posamezne 
javne službe, izvajalec pa za uporabnike najmanj enkrat letno ugotavlja dejansko količino 
opravljenih storitev. Izvajalec elaborat pripravi enkrat letno in v njem ugotovi razliko med 
potrjeno in obračunsko ceno opravljenih storitev za preteklo obračunsko obdobje, in jo 
upošteva pri izračunu predračunske cene za naslednje obdobje.  
 
Če se uvede nova storitev, se predračunska cena izračuna na podlagi ocene stroškov in 
prihodkov ter količine opravljene storitve za prvo leto opravljanja storitve, ki jo izdela izvajalec 
v skladu z Uredbo MEDO. Tako oblikovano ceno je treba v štirih mesecih po prvem 
končanem poslovnem letu oblikovati na podlagi dejanskih podatkov.  
 
 
2.1.2. OSKRBA S PITNO VODO 
 
Letna višina najemnine gospodarske javne infrastrukture (GJI) za izvajanje oskrbe s pitno 
vodo se v delu, ki se nanaša na amortizacijo GJI, v letu 2019 v primerjavi s stroškom 
upoštevanim v trenutno veljavni ceni znižuje za 2,66 %, in sicer iz 203.985,69 € na 
198.562,55 €. Gospodarska javna infrastruktura za oskrbo s pitno vodo obsega celoten 
sistem za oskrbo s pitno vodo, ki je zaradi razpršene poselitve razdeljen na 6 
vodooskrbovalnih sistemov, ki omogočajo oskrbo stavb in gradbenih inženirskih objektov s 
pitno vodo iz javnega vodovoda. V okviru javne vodooskrbe se na območju Občine Hrastnik 
zagotavlja oskrba s pitno vodo 8.199 prebivalcev. 
V primerjavi z letom 2018 se za 8,65% (+131,25€) povečuje strošek zavarovanja javne 
infrastrukture, zaradi povečevanja števila odpravljenih okvar na vodovodnih priključkih pa se 
za 7,22% (+2.217,30€) povečuje tudi strošek obnove in vzdrževanja priključkov. 
 
Predlagana cena za osnovni vodomer DN≤20 se znižuje za 4,20% oziroma iz 3,6497€ na 
3,4964€ (-0,1534 €) na mesec. Predlagana cena vključuje tudi razliko med potrjeno in 
obračunsko ceno glede na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem obračunskem 
obdobju 2017 (+0,0421€), ki izhaja iz višjega stroška obnove in vzdrževanja priključkov, 
zaradi večje količine odpravljenih okvar.  
 
Zaradi znižanja stroška omrežnine se predlaga znižanje subvencije omrežnine v delu, ki se 
nanaša na uporabo gospodarske javne infrastrukture, za uporabnike, ki so gospodinjstva, iz 
dosedanjih 60% na 50%. Število vodomerov, na podlagi katerih je določen letni znesek 
subvencij, je ocenjeno povprečno število vodomerov za gospodinjstva v letu 2019, in temelji 
na povprečnem številu vodomerov v letu 2018 (januar-december).  
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vodomer 

cena omrežnine, ki se 
nanaša na UPORABO 

GOSPODARSKE 
JAVNE 

INFRASTRUKTURE 

50% subvencija 
omrežnine 

oskrbe s pitno 
vodo 

št. vodomerov 
gospodinjstva 

Znesek v € 

DN < 20 2,9643 1,4822 3513 5.206,79 

20 < DN < 40 8,8929 4,4465 25 111,16 

40 < DN < 50 29,6430 14,8215 0 0 

50 < DN < 65 44,4645 22,2323 0 0 

65 < DN < 80 88,9290 44,4645 0 0 

80 < DN < 100 148,2150 74,1075 0 0 

100 < DN < 150 296,4300 148,2150 0 0 

150 < DN 592,8600 296,4300 0 0 

SKUPAJ 
 

 3525 5.317,95 

SKUPAJ z 9,5% DDV 
 

 
 

5.823,16 

SKUPAJ 1.4.-31.12. 
2019 z 9,5% DDV 

 
 

 

52.408,44 

 

Tabela 1: Izračun subvencije oskrbe s pitno vodo po posameznih vodomerih (DN) za 
gospodinjstvo za obdobje od uveljavitve nove cene (1.4.2019) – 31.12.2019 oziroma do 

spremembe cen. 

 
Občina bo iz proračunskih sredstev namesto posameznega uporabnika, ki je gospodinjstvo, 
koncesionarju poravnala 50 % stroška omrežnine, ki se nanaša na uporabo gospodarske 
javne infrastrukture oskrbe s pitno vodo, vključno z 9,5 % DDV. Višina mesečnega stroška je 
odvisna od gibanja števila posameznih vodomerov, okvirno pa bo znašala 5.317,95 € brez 
9,5% DDV oziroma 5.823,16 € z 9,5% DDV. 
 
 

OMREŽNINA OSKRBE S PITNO VODO  – MESEČNI STROŠEK UPORABNIKA v € brez 
DDV 

GOSPODINJSTVO 

DN 
trenutni stroški s 
60% subvencijo 

predlog 2019 s 50% 
subvencijo 

INDEKS 
RAZLIKA v 

€ 

DN≤20 1,7568 2,0143 114,66 0,2575 

20 < DN < 40 5,2703 6,0428 114,66 0,7725 

40 < DN < 50 17,5676 20,1425 114,66 2,5749 

50 < DN < 65 26,3514 30,2138 114,66 3,8624 

65 < DN < 80 52,7028 60,4275 114,66 7,7247 

80 < DN < 100 87,8380 100,7125 114,66 12,8745 

100 < DN < 150 175,6760 201,4250 114,66 25,7490 

150 < DN 351,3520 402,8500 114,66 51,4980 

UPORABNIKI, KI NISO GOSPODINJSTVO 
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DN trenutni stroški predlog 2019 INDEKS 
RAZLIKA v 

€ 

DN≤20 3,6497 3,4964 95,80 -0,1533 

20 < DN < 40 10,9491 10,4892 95,80 -0,4599 

40 < DN < 50 36,4970 34,9640 95,80 -1,5330 

50 < DN < 65 54,7455 52,4460 95,80 -2,2995 

65 < DN < 80 109,4910 104,8920 95,80 -4,5990 

80 < DN < 100 182,4850 174,8200 95,80 -7,6650 

100 < DN < 150 364,9700 349,6400 95,80 -15,3300 

150 < DN 729,9400 699,2800 95,80 -30,6600 
 
 

Tabela 2: Prikaz spremembe stroška omrežnine za uporabnike zaradi spremembe cene 
omrežnine, z upoštevano 50% subvencijo omrežnine oskrbe s pitno vodo za gospodinjstva v 

delu, ki se nanaša na uporabo gospodarske javne infrastrukture. 

 
Na višino stroškov izvajanja javne službe vpliva predvsem prostorska urejenost oskrbovalnih 
območij (razpršena poselitev), tehnično-tehnološki pogoji (vodovodni sistem obsega 16 
črpališč in prečrpališč, 43 akumulacij in 51 večjih in manjših zajetij) ter zanesljivost in 
kakovost izvajanja oskrbe s pitno vodo (na kar vpliva tudi kakovost in vrsta vodnih virov - 
dezinfekcija se izvaja na celotnem vodooskrbovalnem območju). 
Za 12% (+41.991€) so v predlagani predračunski ceni za prihodnje obračunsko obdobje 
povišani stroški izvajanja GJS, od česar skoraj polovico povišanja predstavljajo višji 
neposredni stroški materiala in storitev (predvsem višji stroški električne energije in 
pogonskih goriv zaradi višjih cen), 32% pa stroški dela (v okvirih povišanja na podlagi 
kolektivne pogodbe in dodatnega delavca). Zaradi zniževanja količine prodane pitne vode je 
v kalkulaciji upoštevana za 2,75% nižja količina prodane pitne vode od količine upoštevane v 
kalkulaciji trenutno veljavne cene. 
 
Predlagana cena vodarine se povečuje za 12,18%, in sicer iz 0,6013 €/m3 na 0,6745 €/m3 
(+0,0732 €), in vključuje tudi razliko med potrjeno in obračunsko ceno glede na dejansko 
količino opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju 2017 (-0,0179€), ki je 
posledica višje količine prodane vode.  
 
Predlagana cena vodarine za leto 2019 dosega 94% povprečne obračunske cene vodarine 
za leto 2017 pri analiziranih izvajalcih reprezentativnega vzorca vodooskrbe za celotno 
področje Slovenije (Primerjalna analiza izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja, Inštitut za javne službe, januar 2019), obračunska cena za leto 2017 je 
dosegala 80,65%, in ne vključuje donosa, ki v povprečju pri analiziranih izvajalcih predstavlja 
0,9% stroškov izvajanja javne službe. 
 
 

OSKRBA S PITNO VODO 

omrežnina (€/DN) 

vodomer Hrastnik Trbovlje Zagorje ob Savi Radeče Laško Litija 

DN20 3,4964 3,6703 3,4486 1,6501 12,4700 8,2374 

vodarina (€/m3) 

 

0,6745 0,6499 0,6283 0,6329 0,5506 0,7321 

Tabela 3: Primerjava cen oskrbe s pitno vodo v nekaterih občinah (cene so brez DDV). 
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2.1.3. ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE 
 
Letna višina najemnine GJI za izvajanje čiščenja komunalne odpadne vode se v delu, ki se 
nanaša na amortizacijo GJI, v primerjavi s stroškom upoštevanim v trenutno veljavni ceni 
znižuje za 0,32 %, in sicer iz 183.787,94€ na 183.204,42 €. Gospodarska javna infrastruktura 
za čiščenje komunalne odpadne vode obsega centralno čistilno napravo projektirano za 
11.000 PE, črpališče in pripadajočo opremo, ki omogoča terciarno stopnjo čiščenja. Na CČN 
se izvaja čiščenje v javno kanalizacijo odvedene komunalne odpadne vode in celotne 
količine komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic ter obdelava blata iz obstoječih 
pretočnih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo manjšo od 50 PE. 
V primerjavi z letom 2018 se za 12,10% (+449,79€) povečuje strošek zavarovanja javne 
infrastrukture, število vodomerov se glede na osnovo povečuje za 0,92%. 
 
Predlagana cena za osnovni vodomer DN≤20 se znižuje za 4,98% oziroma iz 2,7600 € na 
2,6227€ (-0,1373 €) na mesec, in vključuje tudi razliko med potrjeno in obračunsko ceno 
glede na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju 2017 (-
0,0055 €), ki izhaja iz nižjega stroška obračunane amortizacije in višjega števila obračunskih 
vodomerov.  
 
Zaradi znižanja stroška omrežnine se predlaga znižanje subvencije omrežnine v delu, ki se 
nanaša na uporabo gospodarske javne infrastrukture, za uporabnike, ki so gospodinjstva, iz 
dosedanjih 45% na 35%. Število vodomerov, na podlagi katerih je določen letni znesek 
subvencij, je ocenjeno povprečno število vodomerov za gospodinjstva v letu 2019, in temelji 
na povprečnem številu vodomerov v letu 2018 (januar-december).  
 
 

vodomer cena omrežnine 

35% subvencija 
omrežnine čiščenja 

komunalne 
odpadne vode 

št. vodomerov 
gospodinjstva 

Znesek v € 

DN < 20 2,6227 0,9179 3854 3.537,76 

20 < DN < 40 7,8681 2,7538 23 63,34 

40 < DN < 50 26,2270 9,1795 0 0 

50 < DN < 65 39,3405 13,7692 0 0 

65 < DN < 80 78,6810 27,5384 0 0 

80 < DN < 100 131,1350 45,8973 0 0 

100 < DN < 150 262,2700 91,7945 0 0 

150 < DN 524,5400 183,5890 0 0 

SKUPAJ 
 

 3877 3.601,10 

SKUPAJ z 9,5% DDV 
 

 
 

3.943,20 

SKUPAJ 1.4.-31.12. 
2019 z 9,5% DDV 

 
 

 
35.488,82 

 

Tabela 4: Izračun subvencije čiščenja komunalne odpadne vode po posameznih vodomerih 
(DN) za gospodinjstvo za obdobje od uveljavitve nove cene (1.4.2019) do 31.12.2019 oziroma do 

spremembe cen. 

 
Občina bo iz proračunskih sredstev namesto posameznega uporabnika, ki je gospodinjstvo, 
koncesionarju poravnala 35 % stroška omrežnine, ki se nanaša na uporabo gospodarske 
javne infrastrukture čiščenja komunalne odpadne vode, vključno z 9,5 % DDV. Višina 
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mesečnega stroška je odvisna od gibanja števila posameznih vodomerov, okvirno pa bo 
znašala 3.601,10 € brez 9,5% DDV oziroma 3.943,20 € z 9,5% DDV. 
 

OMREŽNINA ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE  – MESEČNI 
STROŠEK UPORABNIKA v € brez DDV 

GOSPODINJSTVO 

DN 
trenutni 

stroški s 45% 
subvencijo 

predlog 
2019 s 35% 
subvencijo 

INDEKS RAZLIKA v € 

DN≤20 1,5180 1,7048 112,30 0,1868 

20 < DN < 40 4,5540 5,1143 112,30 0,5603 

40 < DN < 50 15,1800 17,0476 112,30 1,8676 

50 < DN < 65 22,7700 25,5713 112,30 2,8013 

65 < DN < 80 45,5400 51,1427 112,30 5,6027 

80 < DN < 100 75,9000 85,2378 112,30 9,3378 

100 < DN < 150 151,8000 170,4755 112,30 18,6755 

150 < DN 303,6000 340,9510 112,30 37,3510 

UPORABNIKI, KI NISO GOSPODINJSTVO 

DN 
trenutni 
stroški 

predlog 
2019  

INDEKS RAZLIKA v € 

DN≤20 2,7600 2,6227 95,02 -0,1373 

20 < DN < 40 8,2800 7,8681 95,02 -0,4119 

40 < DN < 50 27,6000 26,2270 95,02 -1,3730 

50 < DN < 65 41,4000 39,3405 95,02 -2,0595 

65 < DN < 80 82,8000 78,6810 95,02 -4,1190 

80 < DN < 100 138,0000 131,1350 95,02 -6,8650 

100 < DN < 150 276,0000 262,2700 95,02 -13,7300 

150 < DN 552,0000 524,5400 95,02 -27,4600 
 

Tabela 5: Prikaz spremembe stroška omrežnine za uporabnike zaradi spremembe cene 
omrežnine, z upoštevano 35% subvencijo omrežnine čiščenja komunalne odpadne vode za 

gospodinjstva v delu, ki se nanaša na uporabo gospodarske javne infrastrukture. 

 
Stroški izvajanja dejavnosti čiščenja odpadne vode posameznega izvajalca so odvisni od 
karakteristik in stroškovne zahtevnosti čiščenja čistilne naprave v upravljanju (stopnja 
čiščenja, projektirana velikost in izkoriščenost), obremenitve (onesnaženja) odpadne vode, ki 
jo je treba očistiti, ter kakovosti in zanesljivosti oskrbe. 
Za 7,9% (+15.037€) so v predlagani predračunski ceni za prihodnje obračunsko obdobje 
povišani stroški izvajanja GJS, od česar 70% povišanja predstavljajo višji neposredni stroški 
materiala in storitev (predvsem višji stroški električne energije, pogonskih goriv in oddaje 
mulja, zaradi višjih cen), ostalo pa predvsem stroški dela (v okvirih povišanja na podlagi 
kolektivne pogodbe). Zaradi zniževanja količine prodane pitne vode, ki se čisti na Čistilni 
napravi Hrastnik, je v kalkulaciji upoštevana za 14,02% nižja količina prodane pitne vode od 
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količine upoštevane v kalkulaciji trenutno veljavne cene, kar na spremembo cene na m3 
bistveno vpliva. Predlagana cena opravljanja storitve javne službe čiščenja komunalne 
odpadne vode se povečuje za 25,49%, in sicer iz 0,4630 €/m3 na 0,5811 €/m3 (+0,1181 
€/m3).  
 
Zaradi racionalizacije poslovanja ter znižanja tudi tistih stroškov, ki z izvajanjem GJS niso 
neposredno povezani, ter pozitivno zaključenega poslovanja Stroškovnega mesta čiščenje 
odpadne vode v letu 2017 (Letno poročilo KSP Hrastnik d.d. za leto 2017), pristojna služba 
občinske uprave predlaga, da se razlika med potrjeno in obračunsko ceno glede na dejansko 
količino opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju 2017 (+0,0241€) v 
predračunski ceni za prihodnje obračunsko obdobje ne upošteva.  
 
Predlagana cena izvajanja javne službe za leto 2019 dosega 94% povprečne obračunske 
cene izvajanja javne službe za leto 2017 pri analiziranih izvajalcih reprezentativnega vzorca 
čiščenja komunalne odpadne vode za celotno področje Slovenije (Primerjalna analiza 
izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, Inštitut za javne 
službe, januar 2019), obračunska cena za leto 2017 je dosegala 78% (najnižja cena v 
primerljivi skupini), in ne vključuje donosa, ki v povprečju pri analiziranih izvajalcih predstavlja 
0,8% stroškov izvajanja javne službe. 
 

ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE 

omrežnina (€/DN) 

vodomer Hrastnik Trbovlje Zagorje ob Savi Radeče Laško Litija 

DN20 2,6227 2,9021 4,0576 5,0098 / 4,9880 

izvajanje GJS (€/m3) 

 

0,5811 0,7551 0,5676 0,5748 0,7800 0,6606 

Tabela 6: Primerjava cen čiščenja komunalne odpadne vode v nekaterih občinah (cene so brez 
DDV). 

 
 
2.1.4. ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE 
 
Letna višina najemnine GJI za izvajanje odvajanja komunalne odpadne vode se v delu, ki se 
nanaša na amortizacijo GJI, zaradi novih aktivacij investicij v to GJI v letu 2019 v primerjavi s 
stroškom upoštevanim v trenutno veljavni ceni povečuje za 0,64 %, in sicer iz 141.626,40€ 
na 142.527,48€. Gospodarska javna infrastruktura za odvajanje komunalne odpadne vode 
obsega primarno in sekundarno kanalizacijsko omrežje, preko katerega se komunalne 
odpadne vode odvajajo na Čistilno napravo Hrastnik. Ker se infrastruktura še ne uporablja s 
polnimi zmogljivostmi, je amortizacija te GJI v skladu z 9. odstavkom 19. člena Uredbe 
MEDO izračunana po metodi časovnega amortiziranja glede na 70% stopnjo izkoriščenosti 
zmogljivosti infrastrukture javne službe, kar pomeni obračun po ustrezno nižjih 
amortizacijskih stopnjah.  
 
V primerjavi z letom 2018 se za 4,5% (+36,74€) povečuje strošek zavarovanja javne 
infrastrukture, število vodomerov se glede na osnovo zmanjšuje za 0,023%. 
 
Predlagana cena za osnovni vodomer DN≤20 se povečuje za 0,02% oziroma iz 2,5014 € na 
2,5018€ (+0,0004 €) na mesec, in vključuje tudi razliko med potrjeno in obračunsko ceno 
glede na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju 2017 (-
0,0015 €), ki izhaja iz višjega števila obračunskih vodomerov.  
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Zaradi minimalne spremembe stroška omrežnine se predlaga znižanje subvencije omrežnine 
v delu, ki se nanaša na uporabo gospodarske javne infrastrukture, za uporabnike, ki so 
gospodinjstva, iz dosedanjih 80% na 70%. Število vodomerov, na podlagi katerih je določen 
letni znesek subvencij, je ocenjeno povprečno število vodomerov za gospodinjstva v letu 
2019, in temelji na povprečnem številu vodomerov v letu 2018 (januar-december).  
 
 

vodomer cena omrežnine 

70% subvencija 
omrežnine odvajanja 
komunalne odpadne 

vode 

št. vodomerov 
gospodinjstva 

Znesek v € 

DN < 20 2,5018 1,7513 3034 5.313,32 

20 < DN < 40 7,5054 5,2538 12 63,05 

40 < DN < 50 25,0180 17,5126 0 0 

50 < DN < 65 37,5270 26,2689 0 0 

65 < DN < 80 75,0540 52,5378 0 0 

80 < DN < 100 125,0900 87,5630 0 0 

100 < DN < 150 250,1800 175,1260 0 0 

150 < DN 500,3600 350,2520 0 0 

SKUPAJ 
 

 3046 5.376,37 

SKUPAJ z 9,5% DDV 
 

 
 

5.887,12 

SKUPAJ 1.4.-31.12. 
2019 z 9,5% DDV 

 
 

 
52.984,11 

Tabela 7: Izračun subvencije odvajanja komunalne odpadne vode po posameznih vodomerih 
(DN) za gospodinjstvo za obdobje od uveljavitve nove cene (1.4.2019) do 31. 12. 2019 oziroma 

do spremembe cen. 

 
Občina bo iz proračunskih sredstev namesto posameznega uporabnika, ki je gospodinjstvo, 
koncesionarju poravnala 70 % stroška omrežnine, ki se nanaša na uporabo gospodarske 
javne infrastrukture odvajanja komunalne odpadne vode, vključno z 9,5 % DDV. Višina 
mesečnega stroška je odvisna od gibanja števila posameznih vodomerov, okvirno pa bo 
znašala 5.376,37 € brez 9,5% DDV oziroma 5.887,12 € z 9,5% DDV. 
 

OMREŽNINA ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE  – 
MESEČNI STROŠEK UPORABNIKA v € brez DDV 

GOSPODINJSTVO 

DN 

trenutni 
stroški z 

80% 
subvencijo 

predlog 
2019 s 70% 
subvencijo 

INDEKS 
RAZLIKA v 

€ 

DN≤20 0,5003 0,7505 150,02 0,2503 

20 < DN < 40 1,5008 2,2516 150,02 0,7508 

40 < DN < 50 5,0028 7,5054 150,02 2,5026 

50 < DN < 65 7,5042 11,2581 150,02 3,7539 

65 < DN < 80 15,0084 22,5162 150,02 7,5078 

80 < DN < 100 25,0140 37,5270 150,02 12,5130 
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100 < DN < 150 50,0280 75,0540 150,02 25,0260 

150 < DN 100,0560 150,1080 150,02 50,0520 

UPORABNIKI, KI NISO GOSPODINJSTVO 

DN 
trenutni 
stroški 

predlog 
2019 

INDEKS 
RAZLIKA v 

€ 

DN≤20 2,5014 2,5018 100,02 0,0004 

20 < DN < 40 7,5042 7,5054 100,02 0,0012 

40 < DN < 50 25,0140 25,0180 100,02 0,0040 

50 < DN < 65 37,5210 37,5270 100,02 0,0060 

65 < DN < 80 75,0420 75,0540 100,02 0,0120 

80 < DN < 100 125,0700 125,0900 100,02 0,0200 

100 < DN < 150 250,1400 250,1800 100,02 0,0400 

150 < DN 500,2800 500,3600 100,02 0,0800 

 

Tabela 8: Prikaz spremembe stroška omrežnine za uporabnike zaradi spremembe cene 
omrežnine, z upoštevano 70% subvencijo omrežnine odvajanja komunalne odpadne vode za 

gospodinjstva v delu, ki se nanaša na uporabo gospodarske javne infrastrukture. 

 
Stroški izvajanja dejavnosti odvajanja komunalne odpadne vode posameznega izvajalca so 
odvisni od prostorske urejenosti oskrbovalnega območja, značilnosti in stroškovne 
zahtevnosti kanalizacijskega sistema, gostote in strukture odjema ter kakovosti in 
zanesljivosti oskrbe. 
 
Za 3,49% (+2.110 €) so v predlagani predračunski ceni za prihodnje obračunsko obdobje 
povišani stroški izvajanja GJS, od česar pretežni del povišanja predstavljajo stroški dela (v 
okvirih povišanja na podlagi kolektivne pogodbe), nekaj pa tudi višji neposredni stroški 
materiala in storitev (predvsem višji stroški električne energije in pogonskih goriv, zaradi 
višjih cen). Zaradi zniževanja količine prodane pitne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo, 
je v kalkulaciji upoštevana za 9,43% nižja količina prodane pitne vode od količine 
upoštevane v kalkulaciji trenutno veljavne cene, kar vpliva na spremembo cene na m3. 
Predlagana cena opravljanja storitve javne službe odvajanja komunalne odpadne vode se 
povečuje za 14,27%, in sicer iz 0,1486 €/m3 na 0,1698 €/m3 (+0,0212 €/m3).  
 
Zaradi racionalizacije poslovanja in znižanja tudi tistih stroškov, ki z izvajanjem GJS niso 
neposredno povezani, ter pozitivno zaključenega poslovanja Stroškovnega mesta odvajanje 
odpadne vode v letu 2017 (Letno poročilo KSP Hrastnik d.d. za leto 2017), pristojna služba 
občinske uprave predlaga, da se razlika med potrjeno in obračunsko ceno glede na dejansko 
količino opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju 2017 (+0,0033€) v 
predračunski ceni za prihodnje obračunsko obdobje ne upošteva.  
 
Predlagana cena izvajanja javne službe za leto 2019 dosega 54% povprečne obračunske 
cene izvajanja javne službe za leto 2017 oziroma 63% cene primerljive skupine, kot izhaja iz 
analize reprezentativnega vzorca izvajalcev odvajanja komunalne odpadne vode za celotno 
področje Slovenije (Primerjalna analiza izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja, Inštitut za javne službe, januar 2019), obračunska cena za leto 2017 je 
dosegala 49% povprečne cene oziroma 58% cene primerljive skupine, in ne vključuje 
donosa, ki v povprečju pri analiziranih izvajalcih predstavlja 1,6% stroškov izvajanja javne 
službe. 
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ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE 

omrežnina (€/DN) 

vodomer Hrastnik Trbovlje Zagorje ob Savi Radeče Laško Litija 

DN20 2,5018 2,7477 5,4028 3,2113  / 4,9188 

izvajanje GJS (€/m3) 

 

0,1698 0,2832 0,2799 0,2511 0,6000 0,3481 

Tabela 9: Primerjava cen odvajanja komunalne odpadne vode v nekaterih občinah (cene so 
brez DDV). 

 
2.1.5. STORITVE VEZANE NA NEPRETOČNE GREZNICE, OBSTOJEČE GREZNICE IN 
MKČN 
 
Uredba MEDO je za uporabnike nepretočnih greznic, obstoječih greznic in MKČN uvedla 
sistem zaračunavanja enotne cene uporabe storitev vezanih na nepretočne greznice, 
obstoječe greznice in MKČN (prevzem vsebine in ravnanje z vsebino iz nepretočnih greznic, 
prevzem blata in ravnanje z blatom iz obstoječih greznic ali MKČN) mesečno glede na 
količino dobavljene pitne vode, ki se odvaja v nepretočno greznico, obstoječo greznico ali 
MKČN. Do razlike v stroških med uporabniki kljub enotni ceni storitev vezanih na nepretočne 
greznice, obstoječe greznice in MKČN prihaja zaradi različnega stroška okoljske dajatve za 
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. V primerih nepretočne greznice in 
MKČN se odvajanje komunalne odpadne vode zaključuje s skupno čistilno napravo s 
terciarnim čiščenjem oziroma malo komunalno čistilno napravo z ustreznim čiščenjem, zaradi 
česar se pri višini okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 
upošteva učinek čiščenja čistilne naprave v višini 90%, kar pomeni zmanjšanje takse za 
90%. Bistveno razliko v strošku uporabnika predstavlja torej taksa, ki jo uporabniki obstoječih 
greznic plačujejo v višini 100% (0,5283 €/m3), uporabniki nepretočnih greznic, MKČN (in 
uporabniki javne kanalizacije) pa le v znesku 10% (0,0528 €/m3). 
 
Stroški izvajanja storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in 
MKČN so odvisni predvsem od prostorske urejenosti oskrbovalnega območja, gostote in 
strukture odjema ter kakovosti in zanesljivosti oskrbe. 
 
Za 5,42% (+3.335 €) so v predlagani predračunski ceni za prihodnje obračunsko obdobje 
povišani stroški izvajanja GJS, od česar skoraj 30% povišanja predstavljajo višji neposredni 
stroški materiala in storitev (predvsem višji stroški električne energije in pogonskih goriv), 
ostalo pa predvsem stroški dela (v okvirih povišanja na podlagi kolektivne pogodbe). Zaradi 
zniževanja količine prodane pitne vode, ki se odvaja v nepretočne greznice, obstoječe 
greznice ali MKČN, je v kalkulaciji predračunske cene za prihodnje obračunsko obdobje 
upoštevana za 1,96 % nižja količina prodane pitne vode od količine upoštevane v kalkulaciji 
trenutno veljavne cene. Predlagana cena opravljanja storitev vezanih na nepretočne 
greznice, obstoječe greznice ali MKČN se povečuje za 7,53%, in sicer iz 0,2484€/m3 na 
0,2671€/m3 (+0,0187€), po vključitvi razlike med potrjeno in obračunsko ceno glede na 
dejansko količino opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju 2017 (-0,0187€), ki 
je posledica višje količine prodane vode, pa se bo v letu 2019 zaračunavala v višini trenutno 
veljavne cene opravljanja storitve, ki znaša 0,2484 €/m3. 
 
Predlagana cena storitev vezanih na nepretočne greznice, obstoječe greznice ali MKČN za 
leto 2019 dosega 69% povprečne obračunske cene storitev vezanih na nepretočne greznice, 
obstoječe greznice ali MKČN za leto 2017 pri analiziranih izvajalcih reprezentativnega vzorca 
za celotno področje Slovenije (Primerjalna analiza izvajanja obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja, Inštitut za javne službe, januar 2019), obračunska 
cena za leto 2017 je dosegala 62%, in ne vključuje donosa. 
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ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE 

storitve vezane na MKČN, nepretočne in obstoječe greznice (€/m3) 

omrežnina (€/DN) 

vodomer Hrastnik Trbovlje Zagorje ob Savi Radeče Laško Litija 

DN 20 / / / / 1,1700 0,4320 

izvajanje GJS (€/m3) 

 

0,2484 
Ni 

primerljivo 
Ni primerljivo 

Ni 
primerljivo 

0,2820 
0,2450 

Tabela 10: Primerjava cen storitev vezanih na nepretočne greznice, obstoječe greznice in 
MKČN v nekaterih občinah (cene so brez DDV). 

 
2.1.6. RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI 
 
Pri GJS ravnanja s komunalnimi odpadki se v skladu z Uredbo MEDO ločeno oblikujejo cene 
za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov (vključuje zbiranje ločenih frakcij določenih 
komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, ločeno zbrane odpadne embalaže in mešanih 
komunalnih odpadkov), zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega 
vrtnega odpada, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov 
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. Cene zbiranja mešanih komunalnih 
odpadkov,  obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave 
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov se v skladu z Uredbo MEDO oblikujejo na kg 
odpadkov, uporabnikom pa zaračunajo sorazmerno na prostornino zabojnika za mešane 
komunalne odpadke in pogostost odvoza zabojnika. Na enak način se oblikujejo cene 
zbiranja biološko razgradljivih odpadkov, s tem da se pri zaračunavanju upošteva prostornina 
zabojnika za biološko razgradljive odpadke.  
 
Predmet tega gradiva so zgolj cene zbiranja mešanih komunalnih odpadkov in biološko 
razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada. 
 
Stroški izvajanja dejavnosti zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov posameznega 
izvajalca so odvisni od prostorske urejenosti oskrbovalnega območja (manjša naselja, 
razpršena poselitev), tehnično-tehnoloških pogojev in načina izvajanja storitev (velikost 
oskrbovalnega območja, frekvenca odvoza, število prevzemnih mest, število ekoloških 
otokov, potrebno število angažiranih smetarskih vozil in spremljajočih delovnih ekip), ter 
kakovosti in zanesljivosti oskrbe. 
 
Za 15,67% (+46.156 €) so v predlagani predračunski ceni za prihodnje obračunsko obdobje 
povišani stroški izvajanja GJS, od česar 67% (30.947 €) predstavljajo neposredni stroški 
materiala in storitev na račun vključitve stroškov delovanja zbirnega centra Unično med 
stroške javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v skladu z Uredbo o 
obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, 
33/17, 60/18)), ostalo pa predvsem stroški dela (v okvirih povišanja na podlagi kolektivne 
pogodbe) in pogonskih goriv. Količina zbranih mešanih komunalnih odpadkov je v kalkulaciji 
predračunske cene za prihodnje obračunsko obdobje upoštevana v 0,6% nižji količini od 
količine upoštevane v kalkulaciji trenutno veljavne cene.  
 
Predlagana cena opravljanja storitve javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih 
odpadkov se povečuje za 18,21%, in sicer iz 0,1131 €/kg na 0,1337 €/kg (+0,0206 €/kg), od 
tega skoraj 12% zaradi vključitve stroška zbirnega centra med stroške izvajanja GJS zbiranja 
določenih vrst komunalnih odpadkov (0,0129€/kg).  
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Zaradi optimizacije izvajanja javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov in 
vzpostavitve ustreznega upravljanja tveganj v podjetju ter zmanjšanja njihovega vpliva na 
izvajanje GJS, pristojna služba občinske uprave predlaga, da se razlika med potrjeno in 
obračunsko ceno glede na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem obračunskem 
obdobju 2017 (+0,0098€) v predračunski ceni za prihodnje obračunsko obdobje ne upošteva. 
 
Predračunska cena za prihodnje obračunsko obdobje enako kot trenutno veljavna cena 
temelji na vseh stroških zbiranja mešanih komunalnih odpadkov in celotni količini zbranih 
mešanih komunalnih odpadkov, ne glede na skupino uporabnika te GJS. Zaradi nekoliko 
zmanjšane količine mešanih komunalnih odpadkov se spreminja sodilo zaračunavanja cene 
zbiranja mešanih komunalnih odpadkov, in sicer se zmanjšuje iz trenutnih 110,74 kg/m3 na 
110,08 kg/m3. Zaradi povečanja števila uporabnikov storitev te GJS za 1,45% (iz 8.672 na 
8.798) se zmanjšuje prostornina zabojnika za mešane komunalne odpadke na osebo, in 
sicer iz 0,1576 m3 na 0,1553 m3 na osebo na mesec (-1,43%).  
 
Mesečni strošek zbiranja mešanih komunalnih odpadkov na osebo bo po novem znašal 
2,2857 € (+0,1322 €), mesečni strošek za uporabnika, ki ni gospodinjstvo, pa pri zabojniku v 
velikosti 120l in frekvenci odvoza 4-krat mesečno 7,0645 € (+1,0526€). 
 
Količina ločeno zbranih biološko razgradljivih odpadkov je v kalkulaciji predračunske cene za 
prihodnje obračunsko obdobje za 13,53% višja od količine upoštevane v kalkulaciji trenutno 
veljavne cene, stroški izvajanja te GJS so višji za 16,58% (+5.501€). Polovico povišanja 
predstavljajo višji neposredni stroški materiala in storitev (višji strošek pogonskih goriv), 
ostalo pa predvsem stroški dela (v okvirih povišanja na podlagi kolektivne pogodbe).  
Predlagana cena opravljanja storitve javne službe zbiranja biološko razgradljivih odpadkov 
se povečuje za 2,68%, in sicer iz 0,0748 €/kg na 0,0768 €/kg (+0,0020 €/kg).  
 
Zaradi optimizacije izvajanja javne službe zbiranja biološko razgradljivih odpadkov in 
vzpostavitve ustreznega upravljanja tveganj v podjetju ter zmanjšanja njihovega vpliva na 
izvajanje GJS, pristojna služba občinske uprave predlaga, da se razlika med potrjeno in 
obračunsko ceno glede na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem obračunskem 
obdobju 2017 (+0,0047€) v predračunski ceni za prihodnje obračunsko obdobje ne upošteva. 
 
Zaradi povečanja količine ločeno zbrani biološko razgradljivih odpadkov se spreminja sodilo 
zaračunavanja cene zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega 
odpada, in sicer se povečuje iz trenutnih 54,81 kg/m3 na 62,22 kg/m3. Zaradi povečanja 
števila uporabnikov storitev te GJS za 2% (iz 5.750 na 5.865) se zmanjšuje prostornina 
zabojnika za biološko razgradljive odpadke na osebo, in sicer iz 0,1633 m3 na osebo na 
mesec na 0,1601 m3 na osebo na mesec (-1,96%).  
 
Mesečni strošek zbiranja biološko razgradljivih odpadkov na osebo bo po novem znašal 
0,7650 € (+0,1322€). 
 
Predlagana cena zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov (zmanjšana za prihodke 
posebnih storitev) za leto 2019 dosega 94% povprečne obračunske cene zbiranja določenih 
vrst komunalnih odpadkov za leto 2017 pri analiziranih izvajalcih reprezentativnega vzorca 
za celotno področje Slovenije (Primerjalna analiza izvajanja obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja, Inštitut za javne službe, januar 2019), obračunska 
cena za leto 2017 je dosegala 90%, in ne vključuje donosa, ki v povprečju pri analiziranih 
izvajalcih predstavlja 2,4% stroškov izvajanja javne službe. Predlagana cena zbiranja 
biološko razgradljivih odpadkov pa za leto 2019 dosega 46% povprečne obračunske cene 
zbiranja biološko razgradljivih odpadkov za leto 2017 pri analiziranih izvajalcih 
reprezentativnega vzorca za celotno področje Slovenije (Primerjalna analiza izvajanja 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, Inštitut za javne službe, januar 
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2019), obračunska cena za leto 2017 je dosegala 49%, in ne vključuje donosa, ki v povprečju 
pri analiziranih izvajalcih predstavlja 2% stroškov izvajanja javne službe. 
 
Zaradi navedenega se bodo stroški uporabnikov na področju GJS zbiranja določenih vrst 
komunalnih odpadkov za uporabnike, ki so gospodinjstva, in so uporabniki storitev zbiranja 
biološko razgradljivih odpadkov, povečali za 17,03%, za uporabnike z lastnim 
kompostiranjem za 15,79%, za uporabnike, ki niso gospodinjstva, pa za 17,51%. 
 

ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV  – MESEČNI STROŠEK UPORABNIKA v € brez DDV 

uporabnik trenutni stroški predlog 2019 INDEKS RAZLIKA v € 

GOSPODINJSTVO vključeno v zbiranje BIO odpadkov 

1-člansko 2,6067 3,0507 117,03 0,4440 

3-člansko 7,8201 9,1521 117,03 1,3320 

5-člansko 13,0335 15,2535 117,03 2,2200 

GOSPODINJSTVO z lastnim kompostiranjem 

1-člansko 1,9739 2,2857 115,79 0,3118 

3-člansko 5,9217 6,8570 115,79 0,9353 

5-člansko 9,8695 11,4283 115,79 1,5588 

UPORABNIK, KI NI GOSPODINJSTVO 

velikost zabojnika MKO v litrih 
x frekvenca odvoza 

trenutni stroški predlog 2019 INDEKS RAZLIKA v € 

120x4 6,0119 7,0645 117,51 1,0526 

240x4 12,0237 14,1290 117,51 2,1053 

770x4 38,5761 45,3305 117,51 6,7544 

1100x4 55,1087 64,7579 117,51 9,6492 

5000x4 250,4939 294,3539 117,51 43,8600 

240x2 6,0119 7,0645 117,51 1,0526 

1100x2 27,5543 32,3789 117,51 4,8246 

Tabela 11: Prikaz spremembe stroška določenih vrst komunalnih odpadkov za nekatere 
uporabnike. 

 
 

RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI 

Hrastnik Trbovlje 
Zagorje ob 

Savi 
Radeče Laško Litija 

zbiranje MKO 

omrežnina (€/kg) 

 0,00 0,0016 0,0022 0,0004 0,0345 0,00 

izvajanje GJS (€/kg) 

0,1337 0,1428 0,1548 0,1540 0,4289 0,1821 

zbiranje BIO  

omrežnina (€/kg) 
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0,00 0,0012 0,00 0,00 0,0539 0,00 

izvajanje GJS (€/kg) 

0,0768 0,1297 0,1496 0,1314 0,1443 0,1730 

Tabela 12: Primerjava cen zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v nekaterih občinah 
(cene so brez DDV). 

 
 
2.1.7. POVZETEK 
 
Iz navedenega in prikaza končnega stroška nekaterih uporabnikov v nadaljevanju izhaja, da 
je povišanje stroškov komunalnih storitev v delu, ki se nanaša na uporabo GJI, za 
uporabnike, ki so gospodinjstva,  v največji meri posledica postopnega zniževanja subvencije 
cen. Del cene, ki se nanaša na izvajanje storitev posamezne GJS, in je prihodek izvajalca 
javne službe, je višji predvsem zaradi povečanja neposrednih stroškov materiala in storitev, 
zaradi višjih cen energentov, ter stroškov dela, zaradi uskladitev s spremembami kolektivne 
pogodbe za komunalne dejavnosti. Predlagane cene GJS so nižje od povprečnih obračunski 
cen posamezne gospodarske javne službe, kot izhajajo iz zadnje izvedene primerjalne 
analize izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.  
 
Strošek subvencije gospodarskih javnih služb varstva okolja bo v proračunu Občine Hrastnik 
zaradi 50% subvencioniranja cene omrežnine oskrbe s pitno vodo v delu, ki se nanaša na 
uporabo gospodarske javne infrastrukture, 35 % subvencioniranja cene omrežnine čiščenja 
in 70% subvencioniranja omrežnine odvajanja komunalne odpadne vode za obdobje od 
uveljavitve novih cen teh GJS (1.4.2019) do 31.12. 2019 okvirno znašal 140.881,37 €.  
 
Predlagane subvencije za leto 2019 so združljive s členom 106(2) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, saj: 
- so dodeljene za opravljanje storitev splošnega gospodarskega pomena; 
- so nadomestila v skupnem znesku nižja od letnega zneska 15 milijonov EUR; 
- obdobje, za katero je podjetje pooblaščeno za opravljanje storitev splošnega 
gospodarskega pomena, ne presega desetih let; 
- je podjetje za izvajanje storitev splošnega gospodarskega pomena izrecno pooblaščeno; 
- ne presegajo zneska, ki je nujen za pokrivanje neto stroškov nastalih pri izpolnjevanju 
obveznosti javnih storitev, vključno z zmernim dobičkom, vračilo morebitnih prejetih 
prekomernih nadomestil pa je urejeno v Pogodbi o poslovnem najemu javne infrastrukture, 
št. 014-3/2015, in letnem aneksu k tej pogodbi. 
 
 
 

MESEČNI STROŠEK UPORABNIKOV KOMUNALNIH STORITEV v € z 9,5% DDV 

uporabnik trenutni stroški predlog 2019 INDEKS RAZLIKA v € 

GOSPODINJSTVO priključeno na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje, DN20, 
poraba vode 4,5 m3/osebo/mesec, vključeno v zbiranje BIO odpadkov 

1-člansko 13,2248 15,5184 117,34 2,2936 

3-člansko 31,4071 36,7671 117,07 5,3602 

5-člansko 49,5893 58,0158 116,99 8,4268 

GOSPODINJSTVO priključeno na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje, DN20, 
poraba vode 4,5 m3/osebo/mesec, lastno kompostiranje 

1-člansko 12,5319 14,6807 117,15 2,1488 
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3-člansko 29,3284 34,2540 116,80 4,9258 

5-člansko 46,1248 53,8272 116,70 7,7028 

GOSPODINJSTVO priključeno na javno vodovodno omrežje, DN20, poraba vode 4,5 
m3/osebo/mesec, uporabnik obstoječe greznice, vključeno v zbiranje BIO odpadkov 

1-člansko 13,2303 14,5636 110,08 1,3333 

3-člansko 32,5192 35,5462 109,31 3,0270 

5-člansko 51,8080 56,5288 109,11 4,7208 

GOSPODINJSTVO priključeno na javno vodovodno omrežje, DN20, poraba vode 4,5 
m3/osebo/mesec, uporabnik obstoječe greznice, lastno kompostiranje 

1-člansko 12,5374 13,7259 109,48 1,1885 

3-člansko 30,4404 33,0331 108,52 2,5926 

5-člansko 48,3434 52,3402 108,27 3,9968 

UPORABNIK, KI NI GOSPODINJSTVO 

s.p., priključen na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje, DN20, poraba vode 3,2 
m3/mesec, velikost posode MKO 120l, frekvenca odvoza 4xmesečno 

  20,7756 22,3551 107,60 1,5795 

d.d, priključena na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje,  4xDN20, DN40, DN50, 
DN80, DN150, poraba vode 7.004 m3/mesec, velikost posode MKO 5x1100l, frekvenca 

odvoza 4xmesečno 

  12.731,2397 14.325,1549 112,52 1.593,9151 

d.o.o, priključen na javno vodovodno omrežje,  DN50, poraba vode 51 m3/mesec, 
uporabnik obstoječe greznice, velikost posode MKO 1x240l, 1x1100l, frekvenca odvoza 

4xmesečno 

  290,5578 310,5295 106,87 19,9717 

javni zavod, priključen na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje,  DN50, 2xDN65 
poraba vode 181 m3/mesec, velikost posode MKO 4x240l, 3x1100l, frekvenca odvoza 

4xmesečno 

  1.085,6390 1.087,3444 100,16 1,7053 
 

Tabela 13: Primerjava končnega mesečnega stroška nekaterih uporabnikov komunalnih 
storitev na območju Občine Hrastnik v € z 9,5% DDV in upoštevano subvencijo omrežnine. 

 
 
 
2.2. CENE STORITEV IZBIRNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 
PLAKATIRANJA NA JAVNIH PLAKATNIH MESTIH, NAMEŠČANJA TRANSPARENTOV IN 
IZOBEŠANJA ZASTAV NA OBMOČJU OBČINE HRASTNIK ZA LETO 2019 
 
Cena plakatiranja na javnih plakatnih mestih je oblikovana na osnovni obračunski format A in 
se uporabniku zaračuna na osnovi kvadrature plakata. Cena nameščanja transparenta je 
oblikovana na kos.  
 
Zaradi zmanjšanja količine izobešenih plakatov je v kalkulaciji predlagane cene plakatiranja 
na javnih plakatnih mestih upoštevana za 1,46% nižja letna količina izobešenih plakatov, od 
količine upoštevane v kalkulaciji trenutno veljavne cene, za 1,5% so nižji tudi stroški izvajanja 
te GJS (nižji neposredni stroški storitev). Zaradi racionalizacije poslovanja in znižanja tudi 
tistih stroškov, ki z izvajanjem GJS niso neposredno povezani, ter pozitivno zaključenega 
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poslovanja Stroškovnega mesta oglaševanje v letu 2017 (Letno poročilo KSP Hrastnik d.d. 
za leto 2017), pristojna služba občinske uprave predlaga, da se razlika med potrjeno in 
obračunsko ceno glede na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem obračunskem 
obdobju 2017 (+0,52€) v predračunski ceni za prihodnje obračunsko obdobje ne upošteva.  
Predlagana cena opravljanja storitve javne službe ostaja v višini trenutne cene opravljanja 
storitve in znaša 4,14 €/kom za plakat A4, enako kot do sedaj pa velja tudi za dodatno 
plakatiranje v času volilne in referendumske kampanje.  
 
 
 

PLAKATIRANJE 

  Hrastnik 
Trbovlje 

Zagorje ob 
Savi Radeče Laško 

  €/kom €/kom €/kom/teden €/kom €/uro 

do A4 4,14 

1,59 

2,69 

1,54 do 3 dni;  1,67 3-7 dni; 
1,79 nad 7 dni   

ni primerljivo 

do A3 
4,14 

do A2 4,14 2,09 
1,59 do 3 dni;  1,71 3-7 dni; 

1,84 nad 7 dni  

do A1 8,28 

3,42 

4,73 

1,63 do 3 dni;  1,75 3-7 dni; 
1,88 nad 7 

do A0 16,56 

do B4 5,82   

do B3 5,82   

do B2 5,82   

do B1 11,64 4,34   

do B0 23,28     
 

Tabela 14: Primerjava cen plakatiranja na javnih plakatnih mestih v nekaterih občinah (cene so 
brez DDV). 

 
Ocenjena letna količina nameščenih transparentov je v kalkulaciji predlagane cene 
izobešanja transparentov enaka od količine upoštevane v kalkulaciji trenutno veljavne cene, 
enaki so tudi stroški izvajanja te GJS. Predlagana cena opravljanja storitve nameščanja 
transparentov ostaja v višini trenutne cene opravljanja storitve in znaša 95,20€/transparent.  
 
 

NAMEŠČANJE TRANSPARENTOV 

  Hrastnik Trbovlje Zagorje ob Savi Radeče Laško 

  €/kom €/kom €/uro €/kom €/kom 

transparent 95,20 
102,24 + 

komunalna 
taksa 

ni primerljivo 66,00 85,00 

Tabela 15: Primerjava cen plakatiranja na javnih plakatnih mestih v nekaterih občinah (cene so 
brez DDV). 
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2.3. CENE STORITEV IZBIRNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 
UPRAVLJANJA JAVNE TRŽNICE V HRASTNIKU ZA LETO 2019 
 
Predlagan cenik storitev na javni tržnici za leto 2019 se ne spreminja v primerjavi z letom 
2018. Razlog za to,  je oživitev tržnice v zadnjih letih, kjer se spodbuja prodaja na stojnicah 
na različne načine. Poleg tega se vse prodajalce usmerja k prodaji na tržnici in ne na drugih 
lokacijah po različnih naseljih, zaradi zagotavljanja osnovnih pogojev prodaje. Na ta način so 
se stroški upravljanja tržnice znižali, kar posledično vpliva na nižjo ceno storitev upravljanja 
tržnice.  
 
Že v letu 2017 so bile podane nove cene storitev za najem za različna obdobja (letni, polletni, 
trimesečni in mesečni najem). Za daljša obdobja so cene najema nekoliko nižje, saj se na ta 
način spodbuja prodajalce, da izvajajo prodajo na hrastniški tržnici čim dlje, z nižjimi stroški, 
kar pa je odvisno od sezone in vrste blaga, ki se prodaja (jajca, pecivo, mesni izdelki, sadje, 
zelenjava ipd.). Opredeljene so cene za najem prodajnega mesta, prodajnega mesta s 
prodajno mizo, najem skladiščnega prostora, rezervacija prodajnega mesta, uporaba 
električne energije, najem prostora za prodajo iz avtomobila, najem prostora za postavitev 
avtomata (mlekomat, topli napitki ipd.), uporaba sanitarij najemnikov oziroma lastnikov 
poslovnih prostorov na tržnici. Dnevni najem prodajnega prostora s prodajno mizo na netržni 
dan, ob državnih praznikih, ko je dela prost dan, ob posebnih dogodkih (festivali, shodi, 
srečanja ipd.) je za 50 % večji od dnevnega najema prodajne mize. Za uporabnike, ki imajo 
sklenjeno polletno ali letno pogodbo za rezervacijo prodajnega mesta, je podan predlog za 
oprostitev plačila rezervacije prodajnega mesta (stalni prodajalci imajo isto prodajno mesto). 
Uporaba vode in sanitarij se ne zaračunava posebej (je vračunana v ceno storitev) kot to 
veja za nekatere občine (npr. Novo mesto – sanitarije). Nekatere lokalne skupnosti 
zaračunavajo tudi kabino (za pomerjanje tekstila, obutve). Uporaba sanitarij se zaračunava le 
najemnikom oziroma lastnikom poslovnih prostorov na tržnici, ki uporabljajo sanitarije na 
tržnici, ker svojih nimajo (trenutno enemu uporabniku). 
 
 

Zap. 
št. 

Storitev 
enota/ 
mere 

Veljavna 
cena v € 
brez DDV 

Predlagana 
cena v € 
brez DDV 

1. Dnevni najem prodajnega mesta na tržni 

dan  

dan 5,49 5,49 

2. Mesečni najem prodajnega mesta na tržni 
dan 

dan 5,32 5,32 

3. Trimesečni najem prodajnega mesta na 
tržni dan 

dan 5,21 5,21 

4. Polletni najem prodajnega mesta na tržni 
dan 

dan 5,10 5,10 

5. Letni najem prodajnega mesta na tržni 
dan 

dan 4,94 4,94 

6. Najem prodajnega mesta na netržni dan 
in ob državnih praznikih, ko je dela prost 
dan 

dan 8,24 8,24 

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

dan 8,24 8,24 

8. Dnevni najem prodajnega mesta s 
prodajno mizo 

dan 7,26 7,26 

9. Mesečni najem prodajnega mesta s dan 7,04 7,04 
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prodajno mizo 

10. Trimesečni najem prodajnega mesta s 
prodajno mizo 

dan    6,89          6,89       

11. Polletni najem prodajnega mesta s 
prodajno mizo 

dan 6,75 6,75 

12. Letni najem prodajnega mesta s prodajno 
mizo 

dan 6,53 6,53 

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 10,89 

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

dan 10,89 10,89 

15. Dnevni najem dodatnega prodajnega 
mesta s prodajno mizo 

dan 2,18 2,18 

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

mesec 6,57 6,57 

17. Uporaba sanitarij najemnikov oz. 
lastnikov poslovnih prostorov na tržnici 

mesec 6,00 6,00 

18. Mesečni najem skladiščnega prostora  m
2
/dan 1,97 1,97 

19. Trimesečni najem skladiščnega prostora m
2
/dan 1,87 1,87 

20. Uporaba električne energije na dan  dan 0,20 0,20 

21. Dnevni najem prostora za prodajo iz 
avtomobila  

dan 5,49 5,49 

22. Mesečni najem prostora za postavitev 
avtomata (mlekomat, aparat za tople in 
hladne napitke, …) 

mesec 80,00 80,00 

23. Trimesečni najem prostora za postavitev 
avtomata (mlekomat, aparat za tople in 
hladne napitke, …) 

mesec 76,00 76,00 

24. Polletni najem prostora za postavitev 
avtomata (mlekomat, aparat za tople in 
hladne napitke, …) 

mesec 74,40 74,40 

25. Polletni najem prostora za postavitev 
avtomata (mlekomat, aparat za tople in 
hladne napitke, …) 

mesec 72,00 72,00 

 

Tabela 18: Predlagane in veljavne cene storitev na tržnici. 

 
Ceniki storitev na javnih tržnicah po lokalnih skupnostih so zelo različni glede na lokacijo 
tržnice (kjer je več tržnic, kjer je pokriti in nepokriti del), kupno moč potrošnikov in fluktuacijo 
ljudi (večja mesta in kraji), glede na vrsto ponudbe, možnosti najema tržne opreme (tehnice, 
hladilniki, uteži, ipd.), glede na sezonski čas (zimski od 1.10-31.3. in poletni čas od 1.4.-
30.9.), glede na vrsto dejavnosti (kmetijska dejavnost, trgovska dejavnost, domača in 
umetnostna obrt, gostinska dejavnost, …), glede na vrsto blaga in pridelkov (sadje, 
zelenjava, tekstil, …). Ponekod so organizirane samo občasne podeželske ali kmečke 
tržnice, za katere skrbijo različna društva, krajevne skupnosti, celo LAS (Nanos in Snežnik), 
večinoma pa skrbijo komunalna podjetja, posebej v večjih krajih in mestih (cene so običajno 
višje). V manjših krajih imajo organizirane kmečke in druge sejme, kjer se izvaja občasna 
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prodaja na stojnicah (tam so cene najema običajno nižje, ker uporabijo prostore, ki so v 
dogovoru z lastniki običajno brezplačni – krajevne skupnosti, gostinski obrati, ...). KS 
Steklarna je v letu 2018 organizirala približno enkrat/mesec (brez julija in avgusta) občasno 
prodajo na stojnicah pred Večnamenskim objektom Podkraj, kjer se prodajajo predvsem 
domači pridelki in izdelki slovenskih kmetij (kruh in pecivo, jajca, mesnine, vino, sadje in 
zelenjava, ipd.). Najem stojnic se navedenim prodajalcem ni zaračunaval. 
 
 
3. ZAKLJUČEK 
 
Zaradi sprejema cen v skladu z Uredbo MEDO in predpisi s področja izvajanja posamezne 
GJS, spoštovanja načela uporabnik plača, ter v višini, ki krije upravičene stroške izvajanja 
storitev in zagotavlja kakovostne komunalne storitve in trajnostno poslovanje izvajalca javnih 
služb, predlagamo, da občinski svet obravnava in sprejme predlog Sklepa 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 2019. 
 
 
 

ŽUPAN OBČINE HRASTNIK 
Marko FUNKL 


