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cena
stopnja 

DDV %

1 kamion Volvo 39,24 22,00 47,87 EUR/h

2 mini bager IHI 16N 33,63 22,00 41,03 EUR/h

3 mini bager Bobcat 435 Fast Track 40,00 22,00 48,80 EUR/h

4 mini bager Bobcat 435 Fast Track s kladivom 55,00 22,00 67,10 EUR/h

5 rovokopač 39,24 22,00 47,87 EUR/h

6 rovokopač s kladivom 53,25 22,00 64,96 EUR/h

7 Iveco Daily z zabojem in dvigalom 40,00 22,00 48,80 EUR/h

8 traktor nad 80 KS 29,90 22,00 36,47 EUR/h

9 pometalna naprava skupaj s traktorjem 37,36 22,00 45,58 EUR/h

10 mali kamion za odpadke Novarini 33,63 22,00 41,03 EUR/h

11 kamion za odpadke 57,92 22,00 70,66 EUR/h

12 kamion za odpadke z dvema delavcema 89,68 22,00 109,41 EUR/h

13 bager 50,40 22,00 61,49 EUR/h

14 bager s kladivom 70,50 22,00 86,01 EUR/h

15 vibracijsko nabijalo (žaba) 23,36 22,00 28,50 EUR/h

16 aquafon - iskalec napak na vodovodu 40,17 22,00 49,00 EUR/h

17 osebni avto 0,37 22,00 0,45 EUR/km

18 poltovorno in tovorno vozilo 1,00 22,00 1,22 EUR/km

19 stroj za rezanje asfalta 4,60 22,00 5,61 EUR/m

20 prikolica za traktor 6,54 22,00 7,97 EUR/h

21 cisterna za traktor 6,54 22,00 7,97 EUR/h

22 valjar 800 kg 27,09 22,00 33,06 EUR/h

23

poškodba infrastrukture (vodovod, kanalizacija, javna 
razsvetljava, ceste) iz malomarnosti - pri izvajanju 
zemeljskih del po predhodni zakoličbi infrastrukture s 
strani vzdrževalca infrastrukture

800,00 22,00 976,00 EUR

Št. dokumenta: 423-01/2021-1

STORITVE (zajema tudi upravljalca vozila/stroja)

Logatec, 20.01.2021

CENIK ZA NAJEM OPREME IN STORITEV

vrsta storitve vrednost skupaj EUR z DDV



cena
stopnja 

DDV %
vrsta storitve vrednost skupaj EUR z DDV

24
poškodba infrastrukture (vodovod, kanalizacija, javna 
razsvetljava, ceste) pri izvajanju zemeljskih del brez 
vednosti vzdrževalca infrastrukture

1.000,00 22,00 1.220,00 EUR

25
namestitev in odstranitev oglasnega transparenta 
preko ceste**

90,00 22,00 109,80 EUR

26 oglaševanje s transparentom preko ceste 5,50 22,00 6,71 EUR/dan

* Prevoz na mesto pometanja ni vštet v ceno in se obračuna dodatno v skladu s cenikom.

**

1 prometni znak 0,84 22,00 1,03 EUR/dan

2 podstavek 1,01 22,00 1,23 EUR/dan

3 pocinkani drog 0,17 22,00 0,21 EUR/dan

4 obtežitvena vreča 0,10 22,00 0,12 EUR/dan

5 bliskavica 0,84 22,00 1,03 EUR/dan

6 smerna deska 0,67 22,00 0,82 EUR/dan

7 podstavek smerne deske 0,84 22,00 1,03 EUR/dan

8 stožec prometni 0,84 22,00 1,03 EUR/dan

9 tabla pokončne zapore 2,52 22,00 3,08 EUR/dan

1 Izredni prevzem blata 41,40 9,50 45,33 EUR/m3

Delo za postavitev in odstranitev prometnih znakov se zaračuna v skladu s cenami za storitve.

Predhodno naročnik pridobi soglasje Direkcije RS za ceste. 

STORITVE, POVEZANE Z GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI

Cene za storitve, povezane z greznicami ali malimi komunalnimi čistilnimi napravami po tem ceniku  se zaračunavajo za 
prevzem blata iz greznic in ravnanje s tem blatom, v primeru, da uporabniki te storitve koristijo bolj pogosto kot jih 
plačajo z mesečnimi položnicami po ceniku komunalnih storitev glede na m3 dobavljene vode; v okviru katerih je 
upoštevan odvoz gošč 1x na 3 leta (greznice) oz. 1x na 2 leti (MKČN).

NAJEM PROMETNIH ZNAKOV

Cene za intervencijska dela po naročilu na poziv izven rednega delovnega časa se povečajo za 50 %. V primeru 
intervencije ponoči (med 22. in 6. uro) ter ob nedeljah, praznikih in dela porstih dnevih po zakonu pa se cena poveča za 
80 %. 



cena
stopnja 

DDV %
vrsta storitve vrednost skupaj EUR z DDV

1 gradbeni odpadki (klasifikacijska številka 17) 18,00 9,50 19,71 EUR/t

2
gradbeni odpadki iz lahkih izolacijskih materialov 
(klasifikacijska številka 17 06 04)

275,00 9,50 301,13 EUR/t

3
azbestno cementni odpadki (klasifikacijska številka 17 
06 05)

215,00 9,50 235,43 EUR/t

4 leseni odpadki 73,56 9,50 80,55 EUR/t

1 posoda za mešane komunalne odpadke; 240 l 7,08 9,50 7,75 EUR/kos

2 posoda za mešane komunalne odpadke; 1100 l 32,47 9,50 35,56 EUR/kos

3 posoda za odpadno embalažo; 1100 l 10,83 9,50 11,86 EUR/kos

4 posoda za odpadno steklo; 240 l 2,37 9,50 2,60 EUR/kos

5 posoda za odpadno steklo; 1100 l 10,83 9,50 11,86 EUR/kos

6 posoda za biorazgradljive odpadke; 240 l 9,74 9,50 10,67 EUR/kos

7 posoda za biorazgradljive odpadke; 550 l 22,32 9,50 24,44 EUR/kos

8 dovoz posod za odpadke na mesto prireditve 44,17 9,50 48,37 EUR/storitev

9 odvoz posod iz mesta prireditve, pranje posod 44,17 9,50 48,37 EUR/storitev

10 stojnica z nadstreškom 200 x 90 cm* 20,00 22,00 24,40 EUR/dan

11 dostava in odvoz stojnic (1-5 stojnic)**/*** 135,02 22,00 164,72 EUR/storitev

12 dostava in odvoz stojnic (6-10 stojnic)**/*** 168,78 22,00 205,91 EUR/storitev

13 dostava in odvoz stojnic (11-15 stojnic)**/*** 202,53 22,00 247,09 EUR/storitev

Cena za izredni prevzem blata je bila sprejeta na podlagi sklepa nadzornega sveta javnega podjetja Komunalnega 
podjetja Logatec d.o.o. na svoji 7. redni seji dne 8.10.2020.

ZBIRANJE IN ODVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV NA PRIREDITVAH

Cena za prevzem lesa velja za gospodarske družbe in druge pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost ter 
samostojne podjetnike. 

Za storitve, ki niso navedene na ceniku in jih za nas izvaja podizvajalec, se za te storitve zaračuna 5% manipulativnih 
stroškov.

PREVZEM ODPADKOV NA ZBIRNEM CENTRU OSTRI VRH

Uporabniki iz gospodinjstev na območju občine Logatec lahko do 500 kg gradbenih odpadkov ali do 0,5 m3 gradbenih 
odpadkov iz lahkih izolacijskih materialov na mesec oddajo brezplačno. 

Uporabniki iz gospodinjstev na območju občine Logatec lahko do 250 kg azbestno cementnih odpadkov v obdobju 6 
mesecev oddajo brezplačno. 
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stopnja 

DDV %
vrsta storitve vrednost skupaj EUR z DDV

*

**

***

1 delavec z visoko izobrazbo 43,91 22,00 53,57 EUR/h

2 delavec s srednješolsko izobrazbo 25,22 22,00 30,77 EUR/h

3 KV delavec 21,49 22,00 26,22 EUR/h

4 PK delavec 15,88 22,00 19,38 EUR/h

5 NK delavec 13,08 22,00 15,96 EUR/h

6 potrjevanje referenc 23,63 22,00 28,83 EUR/kos

7
nadzor nad deli pri priključitvi na javno 
vodovodno/kanalizacijsko omrežje - OBSTOJEČI 
objekti*

38,30 9,50 41,94 EUR/kos

8
nadzor nad deli pri priključitvi na javno 
vodovodno/kanalizacijsko omrežje - NOVI objekti*

80,28 9,50 87,91 EUR/kos

direktor:
Dr. Boštjan Aver

Cene za prevzem lesenih odpadkov je potrdil Nadzorni svet Komunalnega podjetja Logatec d.o.o. na svoji 27. redni seji dne 
25.2.2014. Uporabljajo se od 25.2.2014 dalje. 

Cene za prevzem gradbenih odpadkov je potrdil Nadzorni svet Komunalnega podjetja Logatec d.o.o. na svoji 24. redni seji 
dne 17.12.2013. Uporabljajo se od 17.12.2013 dalje. 

DELO

Cene za dela večjega obsega, sestavljanje ponudb, ipd. se lahko določijo po dogovoru posebej. 

Cene za intervencijska dela po naročilu na poziv izven rednega delovnega časa za dela na vodih, ki jih ne vzdržuje 
Komunalno podjetje Logatec, se povečajo za 50 %. Za dela ponoči se obračuna 30 % dodatek, za dela v nedeljah in 
praznikih se obračuna 50 % dodatek.

Na razpolago je 10 stojnic, katerih lastnik je Občina Logatec in 5 stojnic, katerih lastnik smo Komunalno podjetje 
Logatec. Za najem občinskih stojnic se obrnite na Občino Logatec.

Za naročeno opremo/storitev nam dostavite naročilnico. 

Cena za dela na višini z dvižno napravo se poveča za 10 %. 

Cena za dostavo in odvoz stojnic ter posod za odpadke velja v okviru delovnega časa podjetja. Za storitve izven 
delovnega časa podjetja se obračuna 30 % dodatek, za dela v nedeljah in praznikih se obračuna 50 % dodatek.

Cena velja za dostavo in odvoz stojnic v razdalji 15 km od sedeža podjetja. Za daljše razdalje se dodatno zaračuna 
več prevožene kilometre in več porabljenega časa po veljavnem ceniku za najem opreme in storitev. 

*Ceni nadzora nad deli pri priključitvi na javno vodovodno/kanalizacijsko omrežje v občini Logatec veljajo skladno s 
sklepom, objavljenim v Logaških Novicah št. 3/14 in 5/14.


