
 
Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS, št. 87/12, 109/12) ter 14. člena Statuta Občine 
Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/2011, 34/2012), je Občinski svet Občine Ruše na 
svoji 17. seji, dne 12. 10. 2017, sprejel 
 
 

SKLEP 

o potrditvi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 

komunalnih in padavinskih odpadnih voda 

 

1.  

Cena storitve gospodarske javne službe odvajanja komunalne odpadne vode in odvajanja 
padavinske odpadne vode z javnih površin, brez davka na dodano vrednost, znaša 
0,1900 [EUR/m3]. 

2.  

Cena za storitve gospodarske javne službe čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih 
voda z javnih površin, brez davka na dodano vrednost, znaša 0,2600 [EUR/m3]. 

3.  

Mesečna tarifa omrežnine za infrastrukturo, s katero se izvaja javna služba odvajanja 
komunalne in padavinske odpadne vode, znaša glede na zmogljivost priključkov, 
določeno s premerom vodomerov: 

 

4.  

Mesečna tarifa omrežnine za infrastrukturo, s katero se izvaja javna služba čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode, znaša glede na zmogljivost priključkov, 
določeno s premerom vodomerov: 

 

 

Vodomer 

Ø

Faktor omrežnine Mesečna omrežnina  

odvajanje

</= 20 1,00 3,98 €                                 

20 < DN < 40 3,00 11,95 €                               

40 </= DN < 50 10,00 39,85 €                               

50 </= DN < 65 15,00 59,77 €                               

65 </= DN < 80 30,00 119,54 €                             

80 </= DN < 100 50,00 199,24 €                             

100 </= DN < 150 100,00 398,48 €                             

150 </= DN 200,00 796,96 €                             

Vodomer 

Ø

Faktor omrežnine Mesečna omrežnina 

čiščenje

</= 20 1,00 1,78 €                                 

20 < DN < 40 3,00 5,35 €                                 

40 </= DN < 50 10,00 17,85 €                               

50 </= DN < 65 15,00 26,77 €                               

65 </= DN < 80 30,00 53,54 €                               

80 </= DN < 100 50,00 89,24 €                               

100 </= DN < 150 100,00 178,47 €                             

150 </= DN 200,00 356,94 €                             
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5.  

Cena storitve ocene obratovanja male komunalne čistilne naprave do 50 PE, brez davka 
na dodano vrednost, znaša 53,78 [EUR]. Storitev se opravlja minimalno vsaka tri leta. 

6.  

Cena storitve črpanja greznic in malih ČN do 50 PE, brez davka na dodano vrednost, 
znaša 31,31 [EUR/m3]; cena čiščenja usedlin, brez davka na dodano vrednost, znaša 
12,59 [EUR/m3]. Storitev se opravlja minimalno vsaka tri leta. 

V primeru mesečnega plačevanja znaša cena storitve iz prejšnjega odstavka tega člena, 
brez davka na dodano vrednost, 2,30 [EUR/mesec]. 

7.  

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. Izvajalec 
obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in 
padavinske odpadne vode lahko prične uporabljati nove cene z naslednjim mesecem po 
uveljavitvi sklepa. 

 

 

Številka:  032-0024/2014 

Datum:  12. 10. 2017 

 

 

Župan 

Občine Ruše 

Uroš Razpet, l.r. 


