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_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Cene so oblikovane skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012) in veljajo od 1.1.2020 dalje. 

 
 
 

CENIK OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB  
VARSTVA OKOLJA V OBČINI ŠMARTNO PRI LITIJI 

za leto 2020 
 
 
 
A. OSKRBA S PITNO VODO  
 
1. OMREŽNINA VODA – uporabnikom se zaračuna glede na zmogljivost priključka, določenega s premerom 

vodomera 
 

DN ≤ 20 1 12,2918 1,1677 13,4595
20 < DN < 40 3 36,8754 3,5032 40,3786
40 ≤ DN < 50 10 122,9180 11,6772 134,5952
50 ≤ DN < 65 15 184,3770 17,5158 201,8928
65 ≤ DN < 80 30 368,7540 35,0316 403,7856

80 ≤ DN < 100 50 614,5900 58,3861 672,9761
100 ≤ DN < 150 100 1.229,1800 116,7721 1.345,9521

150 ≤ DN 200 2.458,3600 233,5442 2.691,9042

Cena omrežnine 

v EUR/mesec z 

DDV

Dimenzija 

vodomera

Faktor 

omrežnine

Cena omrežnine v 

EUR/mesec brez 

DDV

9,5% DDV v 

EUR

 
 

(1) Če je stavba opremljena s kombiniranim obračunskim vodomerom, se za tak vodomer upošteva faktor, 
določen za vodomer z višjim pretokom. 

(2) Če stavba nima obračunskega vodomera, se omrežnina obračuna glede na zmogljivost priključka, določeno s 
premerom priključka, v skladu z zgornjo preglednico. 

(3) V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne stanovanjske enote nimajo obračunskih vodomerov, se za 
vsako stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za priključek s faktorjem omrežnine 1 v skladu z zgornjo 
preglednico. 

 
2. VODARINA  – uporabnikom se zaračuna glede na dobavljeno količino vode 
 

Postavka EM Cena brez DDV DDV 9,5 % Cena z DDV

VODARINA m3 0,7691 € 0,0731 € 0,8422 €  
 
(1) Če se poraba pitne vode ne ugotavlja  z obračunskim vodomerom, se vodarina obračuna glede na zmogljivost 

priključka, določeno s premerom priključka, ob upoštevanju normirane porabe pitne vode, ki znaša 1,2 
m

3
/dan za vodomer s faktorjem omrežnine 1. Za druge premere priključka se normirana poraba določi 

sorazmerno z upoštevanjem faktorjev omrežnine voda. 
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B. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE 
 
1. OMREŽNINA ODVAJANJE – uporabnikom se zaračuna glede na zmogljivost priključka, določenega s premerom 

vodomera 
 

POTRJENA CENA OMREŽNINE BREZ SUBVENCIJE 
 

DN ≤ 20 1 14,6826 1,3948 16,0774
20 < DN < 40 3 44,0478 4,1845 48,2323
40 ≤ DN < 50 10 146,8260 13,9485 160,7745
50 ≤ DN < 65 15 220,2390 20,9227 241,1617
65 ≤ DN < 80 30 440,4780 41,8454 482,3234

80 ≤ DN < 100 50 734,1300 69,7424 803,8724
100 ≤ DN < 150 100 1.468,2600 139,4847 1.607,7447

150 ≤ DN 200 2.936,5200 278,9694 3.215,4894

Cena omrežnine 

v EUR/mesec z 

DDV

Dimenzija 

vodomera

Faktor 

omrežnine

Cena omrežnine v 

EUR/mesec brez 

DDV

9,5% DDV v 

EUR

 
 

Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji je na 7. redni seji dne 18.12.2019 sprejel Sklep o subvencioniranju cene omrežnine 
odvajanja komunalne odpadne vode iz proračuna občine v višini 40 % potrjene cene omrežnine odvajanja. Subvencija se 
prizna za uporabnike gospodinjstev in izvajalce nepridobitnih dejavnostih.   
 

POTRJENA CENA OMREŽNINE ZNIŽANA ZA SUBVENCIJO 
 

40%

DN ≤ 20 1 14,6826 16,0774 -5,8730 -6,4310 8,8096 9,6465
20 < DN < 40 3 44,0478 48,2323 -17,6191 -19,2929 26,4287 28,9394
40 ≤ DN < 50 10 146,8260 160,7745 -58,7304 -64,3098 88,0956 96,4647
50 ≤ DN < 65 15 220,2390 241,1617 -88,0956 -96,4647 132,1434 144,6970
65 ≤ DN < 80 30 440,4780 482,3234 -176,1912 -192,9294 264,2868 289,3940

80 ≤ DN < 100 50 734,1300 803,8724 -293,6520 -321,5489 440,4780 482,3234
100 ≤ DN < 150 100 1.468,2600 1.607,7447 -587,3040 -643,0979 880,9560 964,6468

150 ≤ DN 200 2.936,5200 3.215,4894 -1.174,6080 -1.286,1958 1.761,9120 1.929,2936

Znižana cena 

omrežnine v 

EUR/mesec 

brez DDV

Znižana cena 

omrežnine v 

EUR/mesec z  

9,5% DDV

Subvencija 

cene brez 

DDV v EUR

Subvencija 

cene z 9,5% 

DDV v EUR

Potrjena cena 

omrežnine v 

EUR/mesec z  

9,5% DDV

Dimenzija 

vodomera

Faktor 

omrežnine

Potrjena cena 

omrežnine v 

EUR/mesec 

brez DDV

 

(1) Če je stavba opremljena s kombiniranim obračunskim vodomerom, se za tak vodomer upošteva faktor, 
določen za vodomer z višjim pretokom. 

(2) Če stavba nima obračunskega vodomera, se o mrežnina obračuna glede na zmogljivost priključka, določeno s 
premerom priključka, v skladu z zgornjo preglednico. 

(3) V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne stanovanjske enote nimajo obračunskih vodomerov, se za 
vsako stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za priključek s faktorjem omrežnine 1 v skladu z zgornjo 
preglednico. 

 
 

2. STORITEV ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE – uporabnikom se zaračuna glede na dobavljeno količino 
vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo 

 

Postavka EM Cena brez DDV DDV 9,5 % Cena z DDV

ODVAJANJE KOV (komunalne odpadne vode) m3 0,3069 € 0,0292 € 0,3361 €  
 

(1) Če količino dobavljene pitne vode ni mogoče ugotoviti se upošteva normirana poraba, ki znaša 1,2 m
3
/dan za 

vodomer s faktorjem omrežnine 1. Za druge premere priključka se normirana poraba določi sorazmerno z 
upoštevanjem faktorjev omrežnine voda. 

(2) Kadar se poraba pitne vode ne ugotavlja z obračunskim vodomerom, se za stavbe, v katerih se opravljajo 
storitve javne službe oskrbe s pitno vodo, cena storitve odvajanja obračuna glede na zmogljivost priključka, 
določeno s premerom priključka. Za druge stavbe se cena storitve odvajanja obračuna na podlagi števila 
stalno in začasno prijavljenih stanovalcev ob upoštevanju normirane porabe pitne vode, ki znaša 0,15 m

3
 na 

osebo na dan.  
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3. OMREŽNINA ČIŠČENJA – uporabnikom se zaračuna glede na zmogljivost priključka, določenega s premerom 
vodomera 
 

DN ≤ 20 1 4,7022 0,4467 5,1489
20 < DN < 40 3 14,1066 1,3401 15,4467
40 ≤ DN < 50 10 47,0220 4,4671 51,4891
50 ≤ DN < 65 15 70,5330 6,7006 77,2336
65 ≤ DN < 80 30 141,0660 13,4013 154,4673

80 ≤ DN < 100 50 235,1100 22,3355 257,4455
100 ≤ DN < 150 100 470,2200 44,6709 514,8909

150 ≤ DN 200 940,4400 89,3418 1.029,7818

Cena omrežnine 

v EUR/mesec z 

DDV

Dimenzija 

vodomera

Faktor 

omrežnine

Cena omrežnine v 

EUR/mesec brez 

DDV

9,5% DDV v 

EUR

 
 

(1) Če je stavba opremljena s kombiniranim obračunskim vodomerom, se za tak vodomer upošteva faktor, 
določen za vodomer z višjim pretokom. 

(2) Če stavba nima obračunskega vodomera, se omrežnina obračuna glede na zmogljivost priključka, določeno s 
premerom priključka, v skladu z zgornjo preglednico. 

(3) V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne stanovanjske enote nimajo obračunskih vodomerov, se za 
vsako stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za priključek s faktorjem omrežnine 1 v skladu z zgornjo 
preglednico. 

 
 

4. STORITEV ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE – uporabnikom se zaračuna glede na dobavljeno količino 
vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo in konča na CČN Litija – Šmartno  

 

Postavka EM Cena brez DDV DDV 9,5 % Cena z DDV

ČIŠČENJE KOV (komunalne odpadne vode) m3 0,7088 € 0,0673 € 0,7761 €  
 

(1) Če količino dobavljene pitne vode ni mogoče ugotoviti se upošteva normirana poraba, ki znaša 1,2 m
3
/dan za 

vodomer s faktorjem omrežnine 1. Za druge premere priključka se normirana poraba določi sorazmerno z 
upoštevanjem faktorjev omrežnine voda. 

(2) Kadar se poraba pitne vode ne ugotavlja z obračunskim vodomerom, se za stavbe, v katerih se opravljajo 
storitve javne službe oskrbe s pitno vodo, cena storitve odvajanja obračuna glede na zmogljivost priključka, 
določeno s premerom priključka. Za druge stavbe se cena storitve odvajanja obračuna na podlagi števila 
stalno in začasno prijavljenih stanovalcev ob upoštevanju normirane porabe pitne vode, ki znaša 0,15 m

3
 na 

osebo na dan.  
 

 

5. OMREŽNINA GREZNICE in MKČN (cena javne infrastrukture za storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, 
obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami (MKČN)) – uporabnikom se zaračuna glede na 
zmogljivost priključka, določenega s premerom vodomera 
 

DN ≤ 20 1 0,4325 0,0411 0,4736
20 < DN < 40 3 1,2975 0,1233 1,4208
40 ≤ DN < 50 10 4,3250 0,4109 4,7359
50 ≤ DN < 65 15 6,4875 0,6163 7,1038
65 ≤ DN < 80 30 12,9750 1,2326 14,2076

80 ≤ DN < 100 50 21,6250 2,0544 23,6794
100 ≤ DN < 150 100 43,2500 4,1088 47,3588

150 ≤ DN 200 86,5000 8,2175 94,7175

Cena omrežnine 

v EUR/mesec z 

DDV

Dimenzija 

vodomera

Faktor 

omrežnine

Cena omrežnine v 

EUR/mesec brez 

DDV

9,5% DDV v 

EUR

 
 

(1) Če je stavba opremljena s kombiniranim obračunskim vodomerom, se za tak vodomer upošteva faktor, 
določen za vodomer z višjim pretokom. 
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(2) Če stavba nima obračunskega vodomera, se omrežnina obračuna glede na zmogljivost priključka, določeno s 
premerom priključka, v skladu z zgornjo preglednico. 

(3) V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne stanovanjske enote nimajo obračunskih vodomerov, se za 
vsako stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za priključek s faktorjem omrežnine 1 v skladu z zgornjo 
preglednico. 

 
 

6. STORITEV GREZNICE in MKČN (cena storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in 
malimi komunalnimi čistilnimi napravami (MKČN)) – uporabnikom se zaračuna glede na dobavljeno količino vode, 
ki se odvaja v nepretočno greznico, obstoječo greznico ali MKČN  

 

STORITEV greznice in MKČN m3 0,2840 € 0,0270 € 0,3110 €

 
 

(1) Če količino dobavljene pitne vode ni mogoče ugotoviti se upošteva normirana poraba, ki znaša 1,2 m
3
/dan za 

vodomer s faktorjem omrežnine 1. Za druge premere priključka se normirana poraba določi sorazmerno z 
upoštevanjem faktorjev omrežnine voda. 

(2) Kadar se vsa poraba vode v gospodinjstvu ne ugotavlja z obračunskim vodomerom, se za stavbe, v katerih se 
opravljajo storitve javne službe oskrbe s pitno vodo, cena storitve odvajanja obračuna glede na zmogljivost 
priključka, določeno s premerom priključka. Za druge stavbe se cena storitve odvajanja obračuna na podlagi 
števila stalno in začasno prijavljenih stanovalcev ob upoštevanju normirane porabe pitne vode, ki znaša 0,15 
m

3
 na osebo na dan.  

 

 

7. OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE  - 
uporabnikom se zaračuna skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih 
voda (Ur. l. RS, št. 80/2012)  
 

Postavka EM Cena brez DDV
OKOLJSKA DAJATEV ZA ODPADNO VODO (vodomer)

- uporabnik priključen na centralno čistilno napravo m3 0,0528 €

- uporabnik priključen na javno kanalizacijo m3 0,5283 €

- uporabnik priključen na obstoječo greznico m3 0,5283 €

- uporabnik priključen na MČN (pozitivna cena obratovanja) m3 0,0528 €

OKOLJSKA DAJATEV ZA ODPADNO VODO (ni vodomera, več virov vode) Cena na leto Cena na mesec
- uporabnik priključen na centralno čistilno napravo oseba 2,6413 € 0,2201 €
- uporabnik priključen na javno kanalizacijo oseba 26,4125 € 2,2010 €
- uporabnik priključen na obstoječo greznico oseba 26,4125 € 2,2010 €
- uporabnik priključen na MČN (pozitivna cena obratovanja) oseba 2,6413 € 0,2201 €  

 
Okoljska dajatev za odpadno vodo je zaračunana v imenu in za račun občine (c. točka šestega odstavka 36. člena 
ZDDV-1), zato je zunaj obsega DDV (DDV se ne zaračuna). 
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C. RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI 
 
 
1. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov – izvajalec KSP LITIJA d.o.o. 
 

Postavka EM Cena brez DDV DDV 9,5 % Cena z DDV

ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV:
- Javna infrastruktura zbiranja KO kg 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 €
- Storitev zbiranja KO kg 0,1821 € 0,0173 € 0,1994 €

ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV:
- Storitev zbiranja BIO kg 0,1730 € 0,0164 € 0,1894 €  

 
Porazdelitev količin opravljenih storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki Zbiranje določenih vrst 
komunalnih odpadkov med uporabnike je prikazana v Prilogi OŠ – 2020.  
 
 

2. Obdelava komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave komunalnih odpadkov v RCERO LJUBLJANA – 
izvajalec SNAGA d.o.o. Ljubljana  

 
Cene oblikuje upravljavec RCERO Ljubljana SNAGA d.o.o. Ljubljana, Povšetova 6, 1000 Ljubljana  
 
Povzetek cen iz Cenika obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave komunalnih odpadkov in 
odlaganja ostankov predelave komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana:  

 

Postavka EM Cena brez DDV DDV 9,5 % Cena z DDV

Obdelava komunalnih odpadkov
Javna infrastruktura obdelave KO kg 0,0438 € 0,0042 € 0,0480 €
Storitev obdelave KO kg 0,0674 € 0,0064 € 0,0738 €

Javna infrastruktura odlaganja KO kg 0,0734 € 0,0070 € 0,0804 €
Storitev odlaganja KO kg 0,1883 € 0,0179 € 0,2062 €

Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov - obračuna se 4,9% v 

obdelavo sprejetih odpadkov

 
 

Cenik je objavljen na spletni strani podjetja Snaga d.o.o. Ljubljana na povezavi: 
http://www.snaga.si/sites/default/files/snaga_si/stran/datoteke/cenik_za_obdelavo_in_odlaganje_rcero_ljubljan
a_velja_od_01.01.2016_0.pdf 
 

Porazdelitev količin opravljenih storitev javne službe obdelava komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov 
predelave komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana med uporabnike je prikazana v Prilogi OŠ – 2020. 
 
 

Cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb (brez DDV) je na podlagi Elaboratov o oblikovanju cen 
storitev javnih služb sprejel Skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem podjetju Komunalno 
stanovanjskem podjetju Litija, d.o.o. na 41. seji dne 17.12.2018 in 42. seji dne 27.12.2019, uporabljajo se od 1.1.2020 
dalje. 
 
Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji je na 7. redni seji Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, ki je bila dne 
18.12.2019 sprejel: Sklep: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji potrjuje subvencijo cene omrežnine odvajanja 
komunalne odpadne vode v višini 40 %. Subvencija se uveljavi s 1.1.2020. Subvencija se nameni gospodinjstvom in 
izvajalcem nepridobitnih dejavnosti.  
 
Litija, 30. 12. 2019 
 
 
Vodja finančno računovodskega sektorja:             Direktor: 
     Karmen POTISEK, mag. posl. ved          Roman CIGLAR, dipl. ing. str. 


