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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 1.1.2017 dalje. 

 
 
 

CENIK OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB  
VARSTVA OKOLJA V OBČINI LITIJA  

za leto 2017 
 
 
 
A. OSKRBA S PITNO VODO  
 
1. OMREŽNINA VODA – uporabnikom se zaračuna glede na zmogljivost priključka, določenega s premerom 

vodomera 
 

DN ≤ 20 1 8,2376 0,7826 9,0202
20 < DN < 40 3 24,7128 2,3477 27,0605
40 ≤ DN < 50 10 82,3760 7,8257 90,2017
50 ≤ DN < 65 15 123,5640 11,7386 135,3026
65 ≤ DN < 80 30 247,1280 23,4772 270,6052

80 ≤ DN < 100 50 411,8800 39,1286 451,0086
100 ≤ DN < 150 100 823,7600 78,2572 902,0172

150 ≤ DN 200 1.647,5200 156,5144 1.804,0344

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 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. VODARINA  – uporabnikom se zaračuna glede na dobavljeno količino vode 
 

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

VODARINA m3 0,7244 € 0,0688 € 0,7932 €  
 
(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 
 

DN ≤ 20 1 4,7531 0,4515 5,2046
20 < DN < 40 3 14,2593 1,3546 15,6139
40 ≤ DN < 50 10 47,5310 4,5154 52,0464
50 ≤ DN < 65 15 71,2965 6,7732 78,0697
65 ≤ DN < 80 30 142,5930 13,5463 156,1393

80 ≤ DN < 100 50 237,6550 22,5772 260,2322
100 ≤ DN < 150 100 475,3100 45,1545 520,4645

150 ≤ DN 200 950,6200 90,3089 1.040,9289

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 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 0,3539 € 0,0336 € 0,3875 €  
 

(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 storive 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.  

 
 
3. OMREŽNINA ČIŠČENJA – uporabnikom se zaračuna glede na zmogljivost priključka, določenega s 

premerom vodomera 
 

DN ≤ 20 1 5,2384 0,4976 5,7360
20 < DN < 40 3 15,7152 1,4929 17,2081
40 ≤ DN < 50 10 52,3840 4,9765 57,3605
50 ≤ DN < 65 15 78,5760 7,4647 86,0407
65 ≤ DN < 80 30 157,1520 14,9294 172,0814

80 ≤ DN < 100 50 261,9200 24,8824 286,8024
100 ≤ DN < 150 100 523,8400 49,7648 573,6048

150 ≤ DN 200 1.047,6800 99,5296 1.147,2096

Cena omrežnine 

v EUR/mesec z 

DDV

Dimenzija 

vodomera

Faktor 

omrežnine

Cena omrežnine v 

EUR/mesec brez 

DDV

9,5% DDV v 

EUR
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(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. 

 
 

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 0,6606 € 0,0628 € 0,7234 €  
 
 
5. 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) 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). 
 
 

 

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 0,0046 € 0,0004 € 0,0050 €
- Storitev zbiranja KO kg 0,1875 € 0,0178 € 0,2053 €

ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV:
- Storitev zbiranja BIO kg 0,1680 € 0,0160 € 0,1840 €  

 
Porazdelitev količin opravljenih storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki Zbiranje določenih 
vrst komunalnih odpadkov med uporabnike je prikazana v Prilogi OL – 2017.  
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2. Odlaganje preostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov – izvajalec CEROZ d.o.o. 
 

Cene oblikuje upravljavec deponije CEROZ d.o.o., Brdce 41 b, 1431 Dol pri Hrastniku 
 

Povzetek cen iz Cenika obdelave in odlaganja mešanih komunalnih odpadkov in cenik obdelave bioloških 
odpadkov:  

 

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

Obdelava mešanih komunalnih odpadkov

Javna infrastruktura obdelave MKO kg 0,0164 € 0,0016 € 0,0180 €
Storitev obdelave MKO kg 0,0412 € 0,0039 € 0,0451 €

Javna infrastruktura odlaganja KO kg 0,0375 € 0,0036 € 0,0411 €
Storitev odlaganja KO kg 0,0420 € 0,0040 € 0,0460 €

Odlaganje ostanka mešanih komunalnih odpadkov - obračuna se 35% v obdelavo sprejetih odpadkov

 
 

Cenik je objavljen na spletni strani podjetja CEROZ d.o.o.: http://www.ceroz-hrastnik.si/. 
 
 

 
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 34. seji dne 20.12.2016, uporabljajo se od 1.1.2017 dalje. 
 
 
 
Litija, 28. 12. 2016 
 
 
 
 
Vodja finančno računovodskega sektorja:             Direktor: 
     Karmen POTISEK, mag. posl. ved          Roman CIGLAR, dipl. ing. str. 


