
CENIK TRŽNIH STORITEV 
št. VII/07

 

*Opombe:  

• Cene vključujejo dodatke za delo izven rednega delovnega časa.

• Cena za grezničarja in visokotlačno čiščenje vključujejo voznika in spremljevalca.

• V primeru,da vozilo ali delovni stroj zaradi ovir ne more redno izvajati dela se zaračunava stojnina v višini 60% cene 

delovne ure. 

• Cenik velja od 01.02.2017  

 

  

 

1. Kamion VWLT35

2. Kamion grezničar   

3. Kamion grezničar - intervencija

4. Visokotlačno čiščenje

5. Visokotlačno čiščenje - intervencija

6. Visokotlačno čiščenje - premik

7. Komunalni delavec

8. Komunalni delavec izven RDČ (rednega delovnega časa)

9. Komunalni delavec - intervencija

10. Traktor  New Holland TD90D

11. Traktor  New Holland TD90D s prikolico

12. Traktor  New Holland TD90D s priključkom

13. Osebno vozilo 

14. Čiščenje odtokov - ročno

15. Čiščenje odtokov - ročno - intervencija

16. Delovodja

17. Delovodja izven RDČ (rednega delovnega časa)

18. Delovodja - intervencija

19. Električni stroj RIDGID za čiščenje odtočnih cevi 

20. Ogled na terenu

21. Priprava in snemanje kanalizacije do fi  25cm s kamero

22. Premik snemalca do gradbišča - oseb.vozilo

23. Izdelava inšpekcijskega poročila brez posnetka

24. Izdelava CD  s posnetkom stanja kanalizacije

25.

Stroški premika grezničnega vozila s spremljevalcem - zaradi odsotnosti stranke 

čiščenje greznice po predhodni najavi  ni bilo izvršeno  

26. Zakoličba trase obstoječe kanalizacije 

Storitve, vezane na odvajanje odpadnih vod

 

TRŽNIH STORITEV - ODVAJANJE ODPADNIH VOD
VII/07-21160-01/2017 

Cene vključujejo dodatke za delo izven rednega delovnega časa. 

in visokotlačno čiščenje vključujejo voznika in spremljevalca. 

V primeru,da vozilo ali delovni stroj zaradi ovir ne more redno izvajati dela se zaračunava stojnina v višini 60% cene 

Direktor: 
Uroš Bučar, univ.dipl.ekon 

EM

EUR/uro

EUR/uro

EUR/uro

EUR/uro

Visokotlačno čiščenje - intervencija EUR/uro

EUR/uro

EUR/uro

Komunalni delavec izven RDČ (rednega delovnega časa) EUR/uro

Komunalni delavec - intervencija EUR/uro

EUR/uro

Traktor  New Holland TD90D s prikolico EUR/uro

Traktor  New Holland TD90D s priključkom EUR/uro

EUR/uro

EUR/uro

Čiščenje odtokov - ročno - intervencija EUR/uro

EUR/uro

Delovodja izven RDČ (rednega delovnega časa) EUR/uro

EUR/uro

Električni stroj RIDGID za čiščenje odtočnih cevi (brez strojnika) EUR/uro

EUR/ogled

Priprava in snemanje kanalizacije do fi  25cm s kamero EUR/uro

Premik snemalca do gradbišča - oseb.vozilo EUR/uro

Izdelava inšpekcijskega poročila brez posnetka EUR/kos

Izdelava CD  s posnetkom stanja kanalizacije EUR/kos

Stroški premika grezničnega vozila s spremljevalcem - zaradi odsotnosti stranke 

čiščenje greznice po predhodni najavi  ni bilo izvršeno  
EUR/kos 

Zakoličba trase obstoječe kanalizacije EUR/zakoličbo

Storitve, vezane na odvajanje odpadnih vod

ODVAJANJE ODPADNIH VOD 

 

V primeru,da vozilo ali delovni stroj zaradi ovir ne more redno izvajati dela se zaračunava stojnina v višini 60% cene 

Cena brez 

DDV

32,00

64,80

104,50

89,73

141,90

67,55

15,80

23,20

31,00

32,60

41,80

41,80

26,00

24,00

48,00

22,50

33,00

44,00

17,80

38,50

50,00

26,00

24,00

18,40

43,00

EUR/zakoličbo 77,00


