
 
 

1. Proizvodnja in distribucija vode v občini Kamnik 
 

OPIS ENOTA CENA ZA ENOTO 

 
VODARINA – cene veljajo od 1.7.2003 

gospodinjstvo m3 0,5028 € 

gospodarstvo m3 0,8970 € 

 
PRISPEVEK ZA VZDRŽEVANJE VODOMEROV – cene veljajo od 1.7.2003 

priključek vodomera do vključno 1" kos/mesec 0,8688 € 

priključek vodomera 5/4" in 6/4" kos/mesec 6,2988 € 

priključek vodomera do vključno DN 50 dalje kos/mesec 9,5568 € 

 
OMREŽNINA – cene veljajo od 1.5.2014 

vodomer DN 13 mesec 1,5768  € 

vodomer DN 20, faktor 1,00 mesec 2,6333 € 

vodomer DN 15 mesec 3,9420 € 

vodomer DN 32 mesec 6,3072 € 

vodomer DN 50 mesec 15,7680 € 

vodomer DN 80 mesec 52,5547 € 

vodomer DN 100 mesec 78,8400 € 

vodomer DN 150 mesec 157,6800 € 

 
V cenah niso vključene zakonsko predpisane dajatve in DDV! 

 

Cene pod točko 1 – vodarina je v skladu s sklepom, ki ga je Občinski svet občine Kamnik sprejel na svoji 

4. seji dne 23.4.2003 in objavil v Uradnem listu RS, št. 45/03 ter v skladu z Uredbo o predhodni prijavi 

cen Uradni list RS, št. 43/03 in veljajo od 1.7.2003. 

Cene pod točko 1 – omrežnina so v skladu s sklepom, ki ga je Občinski svet občine Kamnik sprejel na 

svoji 30. seji dne 23.4.2014 in objavil v Uradnem listu RS, št. 32/14 in veljajo od 1.5.2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

2. Odvodnjavanje odpadnih voda v občini Kamnik 
 

OPIS ENOTA CENA ZA ENOTO 

 
KANALŠČINA – cene veljajo od 17.6.2005 

gospodinjstvo m3 0,3923 € 

gospodarstvo m3 0,5965 € 

 
OMREŽNINA – cene veljajo od 1.5.2014 

vodomer DN 13 mesec 3,1949 € 

vodomer DN 20, faktor 1,00 mesec 5,3355 € 

vodomer DN 15 mesec 7,9873 € 

vodomer DN 32 mesec 12,9873 € 

vodomer DN 50 mesec 31,9490 € 

vodomer DN 80 mesec 106,4860 € 

vodomer DN 100 mesec 159,7450 € 

vodomer DN 150 mesec 319,4900 € 

 
V cenah niso vključene zakonsko predpisane dajatve in DDV! 

 

Cene pod točko 2 – kanalščina so v skladu s sklepom, ki ga je Občinski svet občine Kamnik sprejel na svoji 

4. izredni seji dne 12.1.2005 in objavil v Uradnem listu. 

Cene pod točko 2 – omrežnina je v skladu s sklepom, ki ga je Občinski svet občine Kamnik sprejel na svoji 

30. seji dne 23.4.2014 in objavil v Uradnem listu RS, št. 32/14 in veljajo od 1.5.2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

3. Čiščenje odplak na malih ČN v občini Kamnik 
 

OPIS ENOTA CENA ZA ENOTO 

 
ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE – cene veljajo od 17.6.2005 

Gospodinjstvo in gospodarstvo m3 0,5427 € 

 
OMREŽNINA – cene veljajo od 1.5.2014 

vodomer DN 13 mesec 1,8689 € 

vodomer DN 20, faktor 1,00 mesec 3,1210 € 

vodomer DN 15 mesec 4,6722 € 

vodomer DN 32 mesec 7,4756 € 

vodomer DN 50 mesec 18,6890 € 

vodomer DN 80 mesec 62,2904 € 

vodomer DN 100 mesec 93,4450 € 

vodomer DN 150 mesec 186,8900 € 

 
V cenah niso vključene zakonsko predpisane dajatve in DDV! 

 

Cene pod točko 3 – omrežnina je v skladu s sklepom, ki ga je Občinski svet občine Kamnik sprejel na svoji 

30. seji dne 23.4.2014 in objavil v Uradnem listu RS, št. 32/14 in veljajo od 1.5.2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

4. Storitve vezane na obstoječe greznice in male čistilne naprave do 50 PE v 
občini Kamnik 
- Cene veljajo od 1.6.2014 (prva alineja), oziroma od 1.5.2014 (druga, tretja in četrta 

alineja) 

OPIS ENOTA CENA ZA ENOTO 

Storitve prevzema vsebine iz nepretočnih greznic, 
prevzema blata iz obstoječih greznic in malih komunalnih 
čistilnih naprav. 

m3 
dobavljene 
pitne vode 0,3523 € 

Izdelava ocene obratovanja male komunalne čistilne 
naprave, ki imajo v skladu z zakonodajo ustrezne 
certifikate in izjave o skladnosti – enkratna storitev. kos 50,00 € 

Izvedba prvih meritev emisije snovi pri odvajanju odpadne 
vode in malih komunalnih čistilnih naprav in ocena 
obratovanja za naprave, ki nimajo v skladu z zakonodajo 
ustreznih certifikatov in izjav o skladnosti – enkratna 
storitev. kos 340,00 € 

Izdelava potrdila in priloge k potrdilu v skladu z Uredbo o 
emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih čistilnih 
naprav (Uradni list RS, št. 98/07, 30/10) kos 50,00 € 

Vsako dodatno praznjenje, torej več kot enkrat na tri leta in manj kot enkrat na eno leto, ter odvoz 
vsebine obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav do 6 m3 v območju izvajanja 
gospodarske javne službe, v primerih, da ima naprava oziroma objekt pridobljeno uporabno dovoljene, 
se izvede brez doplačila. 
 
V cenah niso vključene zakonsko predpisane dajatve in DDV! 

 

Cene pod točko 4 so v skladu s sklepom, ki ga je Občinski svet občine Kamnik sprejel na svoji 30. seji dne 

23.4.2014 in objavil v Uradnem listu RS, št.32/14 in veljajo od 1.5.2014, razen cene za prevzem vsebine 

iz nepretočnih greznic in malh komunalnih čistilnih naprav, ki je v skladu s sklepom, ki ga je Občinski svet 

Občine Kamnik sprejel na svoji 31. seji dne 28.5.2014 in objavil v Uradnem listu RS, št. 42/14 in velja od 

1.6.2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

5. Storitve tržnic 
- Cene veljajo od 1.2.2012  

OPIS ENOTA CENA ZA ENOTO 

 
1.1 ZUNANJA TRŽNICA 

Rezervacija tržnice:    kmetijski pridelki mesec 19,61 € 

 
ostalo tržno blago mesec 29,41 € 

    

Pristojbina za mizo:    kmetijski pridelki dan 2,30 € 

 ostalo tržno blago dan 12,52 € 

 
1.2 POKRITE TRŽNE LOPE    

Rezervacija tržnice:    kmetijski pridelki mesec 25,04 € 

 ostalo tržno blago mesec 37,56 € 

    

Pristojbina za mizo:    kmetijski pridelki dan 3,76 € 

 ostalo tržno blago dan 15,03 € 

 
V cenah niso vključene zakonsko predpisane dajatve in DDV! 

 

Cene pod točko 5 so v skladu s sklepom o določitvi cen storitev tržnice v Kamniku in cen sejemskih 

pristojbin, ki ga je Občinski svet Občine Kamnik sprejel na svoji 12. redni seji dne 25.1.2012 in je bil 

objavljen v Uradnem listu RS, št. 8 dne 3.2.2012, uporabljajo se od 1.2.2012 dalje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

6. Urejanje in vzdrževanje pokopališč in oddajanje prostorov za grobove v 
najem ter pogrebne storitve 
- Cene veljajo od 1.8.2015  

 
1. POKOPALIŠKA DEJAVNOST: 

OPIS ENOTA CENA ZA ENOTO 

NAJEM GROBOV:   

žarni grob leto 10,60 € 

enojni grob do 1,00 m leto 18,90 € 

dvojni grob od 1,01 m do 2,00 m leto 31,50 € 

dvojni grob nad 2,00 m in grobnice leto 52,50 € 

   

 
Davek na dodano vrednost v cenah za enoto ni upoštevan. 

 
2. POGREBNA DEJAVNOST: 

OPIS ENOTA CENA ZA ENOTO 

STROŠKI POGREBNEGA MOŠTVA:   

vodja pogreba pogreb 45,00 € 

spremljevalec pri pogrebu pogreb 45,00 € 

grobar pogreb 45,00 € 

Zastavonoša pogreb 45,00 € 

STROŠKI PREVOZA:   

prevoz s pogrebnim vozilom do 10 km 42,00 € 

prevoz s pogrebnim vozilom – dodatni km nad 10 km km 1,21 € 

   

STROŠKI MRLIŠKE VEŽICE 
 dan 68 € 

   

DRUGI STROŠKI:   

urejanje dokumentacije - običajno pogreb 60,00 € 

urejanje dokumentacije - zahtevno pogreb 90,00 € 

urejanje dokumentacije – zelo zahtevno pogreb 120,00 € 

   

ureditev pokojnika kos 81,00 € 

ureditev pokojnika – klic 112 ali 113 kos 105,30 € 

ureditev pokojnika – nalezljive bolezni kos 162,00 € 

   

izkop in zasip grobne jame ter zaščita sosednjih grobov kos 160,00 € 
izkop in zasip poglobljene grobne jame ter zaščita 
sosednjih grobov kos 199,50 € 

izkop in zasip jame za žaro ter zaščita sosednjih grobov kos 48,50 € 

   

 



 

 
 

 

   

odkritje in pokritje obstoječe žarne niše kos 23,00 € 

ureditev novega grobnega polja – klasični grob kos 29,57 € 

ureditev novega grobnega polja – žarni grob kos 16,57 € 

ureditev prostora za raztros kos 16,57 € 

   

spremljevalec med prevozom ura 19,50 € 

   
dvig pokojnika s kraja smrti do vozila (voznik + 
spremljevalec) kos 40,50 € 
dodatek na dvig pokojnika s kraja smrti do vozila – klic 112 
ali 113 (voznik + spremljevalec) kos 30,38 € 

   

uporaba terenske krste kos 19,50 € 

   

uporaba gospodarskega dela objekta (umivalnica) pogreb 68,25 € 

   

prenosno ozvočenje pogreb 20,00 € 

   
soglasje za izvajanje kamnoseških in drugih dejavnosti na 
pokopališču kos 35,00 € 

   

strokovni delavec ura 30,00 € 

   

VK delavec ura 14,00 € 

KV delavec ura 13,00 € 

   

Namestitev in odstranitev spomenika in okvirja, ureditev nagrobne gomile, aranžiranje krste, vgraditev 
žarnih niš in odstranjevanje vencev se obračuna po režijskih urah KV delavca. 
 
Storitve na domu (postavljanje par) se obračuna po režijskih urah VK delavca z 50% dodatkom na naravo 
dela. 
 
Za delo v grobnicah in spravilo posmrtnih ostankov se delo obračunava po režijskih urah KV delavca z 
100% dodatkom na naravo dela. 
 
Davek na dodano vrednost v cenah za enoto ni upoštevan. 

 

Cene pod točko 6 so v skladu s ponudbo za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe 

na področju urejanja in vzdrževanja pokopališč in oddajanja prostorov za grobove v najem ter pogrebnih 

storitev na območju občine Kamnik z dne 27.3.2015, dodatnimi pojasnili ponudb z dne 20.5.2015 in 

ustno obravnavo z dne 10.6.2015 ter koncesijsko pogodbo za opravljanje javne službe na področju 

urejanja in vzdrževanja pokopališč in oddajanja prostorov za grobove v najem ter pogrebnih storitev na 

območju občine Kamnik št. 354-0045/2014-3/14 z dne 9.7.2015 in veljajo od 1.8.2015 dalje. 

 



 

 
 

 

7. Razno 
- Cene veljajo od 10.10.2017 

OPIS ENOTA CENA ZA ENOTO 

1. Uporaba semaforja dan 57,00 € 

2. Iskanje okvar na vodovodu (aparatura in ekipa) ura 56,00 € 

3. Uporaba zastav dnevno kos/dan 0,45 € 

4. Uporaba prometne opreme:   

- do vključno 10 dni kos/dan 1,10 € 

- nad 10 dni kos/dan 0,60 € 

5. Izdajanje podatkov o komunalnih napravah:   

- priprava podatkov kos 15,00 € 

- ogled na terenu kos 32,50 € 

- izris podatkov A4 kos 10,00 € 

- izris podatkov A3 kos 14,00 € 

- izdelava idejne zasnove priključka kos 20,00 € 

6. Izdaja soglasja – mnenja - potrdila kos 30,00 € 

7. Izdelava skice zapore ceste:   

- do 30 kosov prometne opreme kos 40,00 € 

- nad 30 kosov prometne opreme kos 90,00 € 

8. Obešanje in snemanje transparentov:   

- čas visenja transparenta do 10 dni kos 150,00 € 

- za vsak naslednji dan visenja kos/dan 15,00 € 

9. Stroški opomina kos 2,09 € 

 
V cenah niso vključene zakonsko predpisane dajatve in DDV! 

 

Cene pod točko 7. veljajo skladno s sklepom ožjega strokovnega kolegija od 10.10.2017 dalje. 

 

 

 

 

 

Kamnik, 10.10.2017                                                                   KOMUNALNO PODJETJE KAMNIK, d.d.       

                                                                                                                          Direktorica 

                                                                                                                         Anča CVIRN           

 


