
CENIK OSTALIH STORITEV

PREVOZI mer. enota osnova EUR DDV 22% skupaj v EUR

prevoz z vozilom do 7,5 t ura 20,40 4,49 24,89
prevoz km 0,90 0,20 1,10
prevozi s kamionom IVECO EUROCARGO km 1,50 0,33 1,83

STROJNE STORITVE mer. enota osnova EUR DDV 22% skupaj v EUR

iskanje napak na vodovodu z opremo za iskanje ura 71,80 15,80 87,60
črpanje umazane vode ura 19,80 4,36 24,16
rezanje utrjenih površin ura 18,80 4,14 22,94
delo z rovokopačem MF ura 35,80 7,88 43,68
delo z mini bagerjem KUBOTA ura 42,33 9,31 51,64
delo s traktorjem MCCORMICK ura 30,60 6,73 37,33
prikolica OEHLER TANDEM  (dodatek k traktorju) ura 6,12 1,35 7,47
cisterna 7000L TANDEM (dodatek k traktorju) ura 18,12 3,99 22,11
delo z valjarjem BOMAG ura 26,42 5,81 32,23
delo z vibronabijačem WACKER ura 23,05 5,07 28,12
rezalec asfalta ura 20,00 4,40 24,40
motorna rezalka ura 15,00 3,30 18,30
pregled kanala s kamero ura 66,00 14,52 80,52
izposojna kanalizacijskega čepa* ura 5,00 1,10 6,10

OBRAČUNSKE URE DELAVCEV mer. enota osnova EUR DDV 22%* skupaj v EUR

NK delavec ura 13,26 2,92 16,18
PK delavec ura 16,25 3,58 19,83
KV delavec ura 19,11 4,20 23,31
VKV delavec ura 22,75 5,01 27,76
strokovni sodelavec V. stopnje ura 27,30 6,01 33,31
strokovni sodelavec VI. In VII.stopnje ura 31,20 6,86 38,06
* v primeru, da gre za storitve navedene v 11. in 16. točki  Priloge I (41.člen ZDDV) se obračuna 9,5% DDV

DODATKI

izvajanje storitev izven delovnega časa +50%
delo z razdiralnim kladivom za MF IN KUBOTA +30%

VZORČENJE IN DEZINFEKCIJA PITNE VODE mer. enota osnova EUR DDV 22% skupaj v EUR

odvzem vzorca s terenskimi meritvami EUR 30,00 6,60 36,60
poročilo preskusa pitne vode (redna kemija in občasna 
mikrobiologija) EUR 150,00 33,00 183,00
izvedba terenskih meritev s kontrolo ATP-ja EUR 30,00 6,60 36,60

dezinfekcija vodovodnega objekta do 80m3* EUR 230,00 50,60 280,60
dezinfekcija cevovoda premer do 100 mm EUR/meter 0,39 0,09 0,48

dezinfekcija cevovoda premer med 100 - 250 mm EUR/ meter 0,55 0,12 0,67

dezinfekcija cevovoda premer več kot 250 mm EUR/ meter 0,66 0,15 0,81
poročilo o opravljeni dezinfekciji EUR 25,00 5,50 30,50
*na vsakih naslednjih 80 m 3  se dodatno obračuna 50 % prvotne cene

*dodatno se zaračua prevoz in KV delavec



OBRAČUN POŠKODB NA OMREŽJU mer. enota osnova EUR DDV 22% skupaj v EUR

poškodovanje cevovodov na vodovodnem omrežju- fizične osebe kos 200,00 44,00 244,00
poškodovanje cevovodov na vodovodnem omrežju- pravne osebe kos 400,00 88,00 488,00
nepooblaščeno popravilo brez soglasja kos
neprijava poškodbe na cevovodih -dodatno plačilo kos 500,00 110,00 610,00

prijava intervencije na kanalizacijskem omrežju- fizične osebe kos 100,00 22,00 122,00

prijava intervencije na kanalizacijskem omrežju- pravne osebe kos 200,00 44,00 244,00

OSTALE STORITVE mer. enota osnova EUR DDV 22% skupaj v EUR
kopija - papir format A4 kos 3,80 0,84 4,64
kopija - papir format A3 kos 5,15 1,13 6,28
digitalni podatki o trasi kos 14,65 3,22 17,87
žeton za pranje vozil kos 4,70 1,03 5,73

POSEBNE STORITVE mer. enota osnova EUR DDV 22% skupaj v EUR
odklop vodomera
za vodomere do (6/4) DN 40 EUR 37,50 8,25 45,75
za vodomere nad (6/4) DN 40 EUR 75,00 16,50 91,50
ponovni priklop vodomera
za vodomere do (6/4) DN 40 EUR 52,68 11,59 64,27
za vodomere nad (6/4) DN 40 EUR 105,36 23,18 128,54
* v primeru  ponovnega priklopa vodomera se stranki zaračuna tudi nov vodomer

prevzem števca EUR 50,00 11,00 61,00
delitev stroškov po pomožnih vodomerih EUR/račun 2,00 0,44 2,44
delitev skupnih stroškov po osebah EUR/račun 1,60 0,35 1,95
zamenjava modema na vodomeru zaradi poškodbe EUR 60,00 13,20 73,20
dodatno odčitovanje na zahtevo stranke v delovnem času EUR 50,00 11,00 61,00
izposoja hidrantnega nastavka-pridobitna dejavnost EUR/teden 20,00 4,40 24,40
izposoja hidrantnega nastavka-začasno točenje vode EUR/teden 7,00 1,54 8,54

STORITVE ČIŠČENJA ODPADNIH VOD mer. enota osnova EUR DDV 9,5% skupaj v EUR

čiščenje vsebinam nepretočnih greznic - gospodinjstvo                                                                  
(=cena čiščenja odpadnih voda na CČN Postojna) m3 0,44 0,04 0,48

čiščenje vsebin nepretočnih greznic  - ostali m3 2,90 0,28 3,18

čiščenje blata pretočnih greznic in KČN- gospodinjstvo m3 11,60 1,10 12,70

čiščenje blata pretočnih greznic  in KČN- ostali m3 14,85 1,41 16,26

čiščenje gošč premičnih suhih stranišč - ostali m3 29,70 2,82 32,52

PREVZEM BLATA IZ OBSTOJEČIH GREZNIC IN MKČN* mer.e nota osnova EUR DDV 9,5% skupaj v EUR

do 5 km - gospodinjstvo EUR 43,90 4,17 48,07
do 5 km - ostali EUR 57,15 5,43 62,58
od 5 km do 10 km - gospodinjstvo EUR 51,90 4,93 56,83
od 5 km do 10 km - ostali EUR 67,65 6,43 74,08
od 10 km do 15 km - gospodinjstvo EUR 59,90 5,69 65,59
od 10 km do 15 km - ostali EUR 78,15 7,42 85,57
nad 15 km - gospodinjstvo prevoženi kilometri x 0,80 EUR/km+ 35,90 EUR 

+ DDV za enkratno črpanje in praznenje
nad 15 km - ostali prevoženi kilometri x 1,05 EUR/km + 46,65 EUR  

+ DDV za enkratno črpanje in praznenje
* izven rednega programa prevzemov blata v Občini Postojna in Pivka

Obračun povprečnine za nastanek poškodb zaradi nedovoljenega poseganja v območje vodovodnega in kanalizacijskega omrežja ali 
neupoštevanja izdanih soglasij

pripadajoča postavka se poveča za 50%

*obračun storitev popravil poškodovanega omrežja se zaračuna po dejanskih stroških

*obračun storitev čiščenja kanalizacijskega omrežja se zaračuna po dejanskih stroških



STROJNO IZPIRANJE KANALIZACIJE mer. enota osnova EUR DDV 9,5% skupaj v EUR

izpiranje kanalizacije- gospodinjstva ura 60,75 5,77 66,52
izpiranje kanalizacije - ostali ura 78,95 7,50 86,45
izpiranje hišne kanalizacije z visokotlačnim čistilcem ura 32,12 3,05 35,17

STROKOVNA MNENJA, OCENE IN IZMERA mer. enota osnova EUR DDV 22% skupaj v EUR

strošek priklopa na javno vodovodno omrežje kos 65,00 14,30 79,30
priklop na javno omrežje zajema ogled na terenu, določitev lokacije priklopa odjemnega mesta, upravljalski nadzor ter vnos v edvidence

strošek priklopa na javno kanalizacijsko omrežje kos 65,00 14,30 79,30
priklop na javno omrežje zajema ogled na terenu, določitev lokacije priklopa, upravljalski nadzor ter vnos v edvidence

*vsak nadaljni ogled trase za priklop ja javno omrežje kos 50,00 11,00 61,00
strokovno mnenje za okoljevarstveno dovoljenje kos 138,00 30,36 168,36
pregled delovanja MKČN do 50 PE in izdelava poročila kos 57,00 12,54 69,54
uporabnikova infrastruktura: izmera in vnos v kataster kos 32,79 7,21 40,00

Cenik se uporablja od 1.5.2020 dalje do spremembe.
direktor

Postojna, 30.4.2020 David Penko

*dodatno se zaračuna še kilometrina


