
2.1 Odvajanje komunalne in padavinske vode

2.1.1 Omrežnina [v € na mesec - glede na obračunsko zmogljivost vodomera - podatek o premeru s strani Hydrovoda]

Subvencija 2022 0%

Premer

vodomera

Faktor

omrežnine v € brez DDV v € z 9,5% DDV v € brez DDV v € z 9,5% DDV v € brez DDV v € z 9,5% DDV

           DN ≤ 20 1 4,6390                5,0797                -                   -                   4,6390                5,0797                

  20 < DN < 40 3 13,9170              15,2391              -                   -                   13,9170              15,2391              

  40 ≤ DN < 50 10 46,3900              50,7971              -                   -                   46,3900              50,7971              

  50 ≤ DN < 65 15 69,5850              76,1956              -                   -                   69,5850              76,1956              

  65 ≤ DN < 80 30 139,1700            152,3912            -                   -                   139,1700            152,3912            

  80 ≤ DN < 100 50 231,9500            253,9853            -                   -                   231,9500            253,9853            

100 ≤ DN < 150 100 463,9000            507,9705            -                   -                   463,9000            507,9705            

150 ≤ DN 200 927,8000            1.015,9410         -                   -                   927,8000            1.015,9410         

2.1.2 Cena storitve [v € na dobavljen m3 pitne vode na vodomeru - podatek s strani Hydrovoda]

veljavnost cenika od 1.1.2022

Subvencija 2022 10%

v € brez DDV v € z 9,5% DDV v € brez DDV v € z 9,5% DDV v € brez DDV v € z 9,5% DDV

0,3814                0,4176                0,0381                0,0417                0,3433                0,3759                

Cena omrežnine in storitve je oblikovana skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l.RS, št. 87/2012, 109/2012, 76/2017 in 78/2019)

Cena omrežnine in storitve je bila potrjena na 5. redni seji Občinskega sveta Občine Kočevje, objavljena v Ur.l.RS, št. 28/2019 in je veljavna od 1.6.2019

Višina subvencije cene storitve je bila potrjena s sklepom Občinskega sveta o določitvi višine subvencioniranja GJS, objavljena v Ur.l.RS, št.97/2014

2.1.3 Okoljske dajatve [v € na dobavljen m3 pitne vode na vodomeru - podatek s strani Hydrovoda]

v € brez DDV v € z DDV

0,0528                0,0528                na dobavljen m3 pitne vode

0,5283                0,5283                na dobavljen m3 pitne vode

0,2201                0,2201                na osebo mesečno

2,2010                2,2010                na osebo mesečno

Okoljska dajatev  1VKČ : za uporabnika, ki je priključen na javni vodovod in katerega odpadna voda se odvaja v javno kanalizacijo in se prečisti na čistilni napravi

Okoljska dajatev  2VK# : za uporabnika, ki je priključen na javni vodovod in katerega odpadna voda se odvaja v javno kanalizacijo in se NE prečisti na čistilni napravi

Okoljska dajatev 3#KČ : za uporabnika, ki nima merjene porabe vode in katerega odpadna voda se odvaja v javno kanalizacijo ter prečisti na čistilni napravi

Okoljska dajatev 4#K# : za uporabnika, ki nima merjene porabe vode in katerega odpadna voda se odvaja v javno kanalizacijo ter se NE prečisti na čistilni napravi

Okoljske dajatve so oblikovane skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur.l.RS, št. 80/2012 in 98/2015)

DDV ni zaračunan na podlagi c. točke 6. odstavka 36. člena ZDDV-1

2.3 Storitve,  povezane  z  nepretočnimi  greznicami,  obstoječimi  greznicami  in  malimi komunalnimi čistilnimi napravami

2.3.1 Omrežnina [v € na mesec - glede na obračunsko zmogljivost vodomera - podatek o premeru s strani Hydrovoda]

Subvencija 2022 0%

Premer

vodomera

Faktor

omrežnine v € brez DDV v € z 9,5% DDV v € brez DDV v € z 9,5% DDV v € brez DDV v € z 9,5% DDV

           DN ≤ 20 1 1,6383                1,7939                -                   -                   1,6383                1,7939                

  20 < DN < 40 3 4,9149                5,3818                -                   -                   4,9149                5,3818                

  40 ≤ DN < 50 10 16,3830              17,9394              -                   -                   16,3830              17,9394              

  50 ≤ DN < 65 15 24,5745              26,9091              -                   -                   24,5745              26,9091              

  65 ≤ DN < 80 30 49,1490              53,8182              -                   -                   49,1490              53,8182              

  80 ≤ DN < 100 50 81,9150              89,6969              -                   -                   81,9150              89,6969              

100 ≤ DN < 150 100 163,8300            179,3939            -                   -                   163,8300            179,3939            

150 ≤ DN 200 327,6600            358,7877            -                   -                   327,6600            358,7877            

2.3.2 Cena storitve [v € na dobavljen m3 pitne vode na vodomeru - podatek s strani Hydrovoda]

Subvencija 2022 10%

v € brez DDV v € z 9,5% DDV v € brez DDV v € z 9,5% DDV v € brez DDV v € z 9,5% DDV

0,6300                0,6899                0,0630                0,0690                0,5670                0,6209                

Cena omrežnine in storitve je oblikovana skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l.RS, št. 87/2012, 109/2012, 76/2017 in 78/2019)

Cena omrežnine in storitve je bila potrjena na 12. redni seji Občinskega sveta Občine Kočevje, objavljena v Ur.l.RS, št. 90/2020 in je veljavna od 1.7.2020

Višina subvencije cene storitve je bila potrjena s sklepom Občinskega sveta o določitvi višine subvencioniranja GJS, objavljena v Ur.l.RS, št.97/2014

2.3.3 Okoljske dajatve [v € na dobavljen m3 pitne vode na vodomeru - podatek s strani Hydrovoda]

v € brez DDV v € z DDV

0,5283                0,5283                dobavljen m3 pitne vode

0,0528                0,0528                dobavljen m3 pitne vode

2,2010                2,2010                na osebo mesečno

0,2201                0,2201                na osebo mesečno

Okoljska dajatev 5VG : za uporabnika, ki ima javni vodovod in ima pretočno greznico (obstoječe)

Okoljska dajatev 6VM : za uporabnika, ki ima javni vodovod in ima MKČN ali nepretočno greznico

Okoljska dajatev 7#G : za uporabnika, ki nima merjene porabe pitne vode in ima greznico (obstoječe)

Okoljska dajatev 8#M : za uporabnika, ki nima merjene porabe pitne vode in ima MKČN ali nepretočno greznico

Okoljske dajatve so oblikovane skladno z Uredbo o okoljskih dajatvah za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur.l.RS, št. 80/2012 in 98/2015)

DDV ni zaračunan na podlagi c. točke 6. odstavka 36. člena ZDDV-1

2.4 Čiščenje komunalne in padavinske vode

2.4.1 Omrežnina [v € na mesec - glede na obračunsko zmogljivost vodomera - podatek o premeru s strani Hydrovoda]

Subvencija 2022 0%

Premer

vodomera

Faktor

omrežnine v € brez DDV v € z 9,5% DDV v € brez DDV v € z 9,5% DDV v € brez DDV v € z 9,5% DDV

           DN ≤ 20 1 1,6383                1,7939                -                   -                   1,6383                1,7939                

  20 < DN < 40 3 4,9149                5,3818                -                   -                   4,9149                5,3818                

  40 ≤ DN < 50 10 16,3830              17,9394              -                   -                   16,3830              17,9394              

  50 ≤ DN < 65 15 24,5745              26,9091              -                   -                   24,5745              26,9091              

  65 ≤ DN < 80 30 49,1490              53,8182              -                   -                   49,1490              53,8182              

  80 ≤ DN < 100 50 81,9150              89,6969              -                   -                   81,9150              89,6969              

100 ≤ DN < 150 100 163,8300            179,3939            -                   -                   163,8300            179,3939            Porazdelitev količine opravljenih storitev med uporabnike
150 ≤ DN 200 327,6600            358,7877            -                   -                   327,6600            358,7877            

2.4.2 Cena storitve [v € na dobavljen m3 pitne vode na vodomeru - podatek s strani Hydrovoda]

Subvencija 2022 10%

v € brez DDV v € z 9,5% DDV v € brez DDV v € z 9,5% DDV v € brez DDV v € z 9,5% DDV

0,5816                0,6369                0,0582                0,0637                0,5234                0,5731                

Cena omrežnine in storitve je oblikovana skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l.RS, št. 87/2012, 109/2012, 76/2017 in 78/2019)

Cena omrežnine in storitve je bila potrjena na 12. redni seji Občinskega sveta Občine Kočevje, objavljena v Ur.l.RS, št. 90/2020 in je veljavna od 1.7.2020 Storitev zbiranja - Brez zabojnikov za biološki odpad            SKUPAJ KOČEVJE IN KOSTEL KOČEVJE

Višina subvencije cene storitve je bila potrjena s sklepom Občinskega sveta o določitvi višine subvencioniranja GJS, objavljena v Ur.l.RS, št.97/2014 A. Predvidena količina zbranih odpadkov 5.930.000,00 kg 5.636.432,00 kg

Omrežnina  pod  2.1.1, 2.3.1 in 2.4.1  se  obračunava  glede  na  zmogljivost  priključkov,  določenih  s premerom vodomera skladno s  preglednico. B. Predviden inštaliran volumen zabojnikov 23.799.742 l 22.621.522 l

Če priključek nima obračunskega vodomera, se omrežnina obračuna glede na zmogljivost priključka, določeno s premerom priključka skladno s preglednico A./B. ρzb- Preračunana specifična teža zbranih odpadkov 0,2492 kg/l 0,2492 kg/l

V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne enote nimajo vodomerov, se za vsako stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za priključek s faktorjem 1 (kot DN 20)

Storitev odlaganja - Brez zabojnikov za biološki odpad          SKUPAJ KOČEVJE IN KOSTEL KOČEVJE

Če se poraba pitne vode ne meri, je osnova za obračun normirana poraba 0,15m3/osebo na dan A. Predvidena količina zbranih odpadkov 5.930.000,00 kg 5.636.432,00 kg

Občina Kočevje v letu 2022 gospodinjskim uporabnikom subvencionira 10% cene storitve 2.1.2, 2.3.2, 2.4.2 B. Predviden inštaliran volumen zabojnikov 23.799.742 l 22.621.522 l

A./B. ρodl- Preračunana specif. teža zbranih odpadkov za odl. 0,2492 kg/l 0,2492 kg/l

Ravnanje z odpadki

Storitev zbiranja bioloških odpadkov - Samo zabojniki za biološki odpad

A. Predvidena količina zbranih BIO odpadkov 950.000,00 kg

B. Predviden inštaliran volumen BIO zabojnikov 6.073.578 l

A./B. ρbio- Preračunana specifična teža zbranih BIO odpadkov 0,1564 kg/l

v €/kg

brez DDV

v €/kg

z 9,5% DDV

v €/kg

brez DDV

v €/kg

z 9,5% DDV

v €/kg

brez DDV

v €/kg

z 9,5% DDV % subvencije Pojasnitev izračuna ravnanja z odpadki za gospodinjstva

3.

3.1

3.1.1 0,0048                0,0053                -                   -                   0,0048                0,0053                0%

3.1.2 0,1194                0,1307                0,0119                0,0130                0,1075                0,1177                10%

3.2

3.2.1 -                   -                   -                   -                   -                   -                   0%

3.2.2 0,0837                0,0917                -                   -                   0,0837                0,0917                0%

4.

4.1

4.1.1 -                   -                   -                   -                   -                   -                   0%

4.1.2 -                   -                   -                   -                   -                   -                   0%

5

5.1

5.1.1 -                   -                   -                   -                   -                   -                   0%
5.1.2 0,0841                0,0921                -                   -                   0,0841                0,0921                0% PRIMERI V1 oseba :obračunski mesečni volumen na 1 osebo = 100 l

Cena javne infrastrukture in storitve je oblikovana skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l.RS, št. 87/2012, 109/2012, 76/2017 in 78/2019)

Cena  javne infrastrukture in storitve je bila potrjena na 12. redni seji Občinskega sveta Občine Kočevje, objavljena v Ur.l.RS št., 90/2020, veljavna od 1.7.2020

Višina subvencije cene storitve je bila potrjena s sklepom Občinskega sveta o določitvi višine subvencioniranja GJS, objavljena v Ur.l.RS, št.97/2014

Marko KLJUN

Direktor

Kočevje, 1.1.2022

Subvencija 2022

odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

odlaganje komunalnih odpadkov, ki vključuje

obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov

obdelava komunalnih odpadkov, ki vključuje

cena javne infrastrukture

cena storitve

Zaračunana cena

cena javne infrastrukture

cena storitve

zbiranje bioloških odpadkov**, ki vključuje

zbiranje komunalnih odpadkov*, ki vključuje

zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov

Storitev GJS

cena javne infrastrukture

cena storitve

Potrjena cena

cena javne infrastrukture

cena storitve

Okoljska dajatev 6VM

Okoljska dajatev 7#G

Okoljska dajatev 8#M

Potrjena cena Zaračunana cena

Potrjena cena Zaračunana cena

Zaračunana cena

Potrjena cena Zaračunana cena

Cena

Potrjena cena

Okoljska dajatev

Okoljska dajatev 5VG

Okoljska dajatev

Okoljska dajatev  1VKČ

Okoljska dajatev  2VK#

Okoljska dajatev  3#KČ

Okoljska dajatev  4#K#

Cena

Potrjena cena Zaračunana cena

Potrjena cena Zaračunana cena

Število odvozov (frekvenca, ki je mesečno povprečje letnega števila odvozov) za uporabnike je

zapisano na računu posameznega uporabnika. V izračunu mesečnega stroška ravnanja z odpadki se

število odvozov upošteva pri bioloških odpadkih (za vse uporabnike) ali ostalih odpadkih (samo za pravne osebe).

Mesečni strošek storitve se zaračuna tako, da se zmnoži velikost posode ter število odvozov (frekvenca) (velja za

pravne osebe in biološke odpadke pri vseh uporabnikih) ali volumen na osebo ter število oseb (velja za fizčne

osebe, razen bioloških odpadkov), s sodilom in določeno ceno v EUR na kilogram.

Porazdelitev količin posameznih storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki med uporabnike se opravi

na podlagi sodila:

letna količina vseh zbranih odpadkov ugotovljena s tehtanjem v kilogramih razdeljena z letno prostornino

prevzetih zabojnikov za mešane komunalne odpadke v litrih.

Sodilo je potrjeno z elaboratom ravnanja z odpadki. Storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov je

vključena v ceni storitve odlaganja komunalnih odpadkov, saj se izvaja kot naročena storitev v skladu z zakonom,

ki ureja javna naročila.

mesečni izračun odpadki za pravne osebe (brez bio) = 

                   (potrjena cena(3.1.1) + potrjena cena(3.1.2))*(frekvenca)*(Vzabojnika)*ϱzb+

                 +(potrjena cena(5.1.2))*(frekvenca)*(Vzabojnika)*ϱodl

mesečni izračun odpadki BIO (fizične in pravne osebe) =

                   (potrjena cena(3.2.2))*(frekvenca)*(Vzabojnika)*ϱbio

mesečni izračun odpadki za fizične osebe (brez bio) = 

                   (zaračunana cena(3.1.1) + zaračunana cena(3.1.2))*(št. oseb)*(V1 oseba)*ϱzb+

                 +(zaračunana cena(5.1.2))*(št. oseb)*(V1 oseba)*ϱodl

Odpadki se fizičnim osebam zaračunajo v kilogramih, ki se jih izračuna iz odpeljanega mesečnega volumna na eno

osebo (100 l na osebo mesečno v skladu z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kočevje, Ur.l.RS

50/2015 in spremembe), enak volumen se zaračuna za prazne objekte fizičnih oseb.

Cenik komunalnih 
storitev v občini 

Kočevje

Način zaračunavanja pri ravnanju z odpadki

BIOLOŠKI ODPADKI 
 
Zbiranje bioloških odpadkov se zaračunava mesečno glede na mesečno povprečje letno odpeljanega 
volumna zabojnika za biološke odpadke za posamezno odjemno mesto. 
 
Kadar si več uporabnikov iz večstanovanjske stavbe ali več stavb deli posodo, se porazdelitve količine 
opravljenih storitev ravnanja z biološkimi odpadki med uporabnike izvedejo na podlagi predpisov iz 
področja upravljanja večstanovanjskih stavb. 
 
V primeru, da si uporabniki delijo objekt ali zabojnik s pravno osebo, je osnova za delitev stroškov 
pisni dogovor med uporabniki, če tega dogovora ni, si mora pravna oseba zagotoviti svoje primerne 
zabojnike. 
 
Če ločenih posod za biološke odpadke poslovni uporabniki nimajo, se vsakemu poslovnemu 
uporabniku storitev zaračuna po velikosti najmanjše posode in pogostosti odvoza, ki jo določi 
izvajalec javne službe. 
 
Minimalni nameščen posamezni zabojnik za biološke odpadke na odjemnem mestu, ki se ga odvaža 
na 7 ali 14 dni, je 120 litrski zabojnik. 
 
 
PRESEGANJE PREDVIDENIH KOLIČIN 
 
Če količina odpadkov v več kot treh zaporednih časovnih presledkih prevzemanja preseže prostornino 
zabojnika, izvajalec javne službe uporabniku odredi namestitev ustrezne večje posode. Za preseženo 
prostornino šteje zapolnitev posode preko zgornjega roba ter prosto odloženi odpadki izven, a v 
neposredni bližini posode. 
Dodatne odrejene količine se upoštevajo pri mesečnem obračunu. 


