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 Na podlagi 5. in 16. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17
in 78/19) in 18. člena Statuta občine Pesnica (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/19 in
28/19), je Občinski svet občine Pesnica na 21. redni seji, dne 21. 10. 2021 sprejel

  
 SKLEP
 O SPREJEMU ELABORATA O OBLIKOVANJU CEN IZVAJANJA OBVEZNE

OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA
KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE NA OBMOČJU OBČINE PESNICA

ZA LETO 2021
  
 1. člen
 Občinski svet Občine Pesnica sprejme Elaborat o oblikovanju cen izvajanja obvezne

občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih
odpadnih vod na območju Občini Pesnica za leto 2021.

  
 2. člen
 Občinski svet Občine Pesnica  potrdi cene odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske

odpadne vode ter subvencijo omrežnine za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske
odpadne vode.

  
 3. člen
 Cena odvajanja in čiščenja  komunalne in padavinske odpadne vode z javnih površin znaša

1,3983 €/m³, brez DDV.
 4. člen
 Cena pregleda  priklopa na kanalizacijo  znaša 34,93 €, brez DDV.
  
 5. člen
 Cena pregleda male čistilne naprave do 50 PE znaša 34,93 €, brez DDV. Storitev se

opravlja vsake 3 leta.
  
 6. člen
 Cena čiščenja greznic in  malih čistilne naprave do 50 PE znaša 33,0835 €/m³, brez DDV.

Storitev se opravlja vsake 3 leta.
  
 7. člen
 Omrežnina za infrastrukturo, s katero se izvaja javna služba odvajanja komunalne in

padavinske odpadne vode, se glede na zmogljivost priključkov, določeno s premerom
vodomera zaračunava uporabnikom v višini 50% vrednosti, 50% pa se subvencionira iz
proračuna občine Pesnica in znaša za

  
 Premer vodomera Faktor

omrežnine
€/mesec brez
DDV

DN ≤20 1 16,0904
od DN 20 do DN 40 3 48,2712
od DN 40 do DN 50 10 160,904
od DN 50 do DN 65 15 241,356
od DN 65 do DN 80 30 482,712
od DN 80 do DN 100 50 804,52
od DN 100 do DN 150 100 1.609,04
od DN 150 in več 200 3.218,08

 
 8. člen
 Omrežnina za infrastrukturo, s katero se izvaja javna služba čiščenja komunalne in

padavinske odpadne vode, se glede na zmogljivost priključkov, določeno s premerom
vodomera zaračunava uporabnikom v višini 50% vrednosti, 50% pa se subvencionira iz
proračuna občine Pesnica in znaša za
 

  
Premer vodomera Faktor

omrežnine
€/mesec brez
DDV

DN ≤20 1 4,01411
od DN 20 do DN 40 3 12,04233
od DN 40 do DN 50 10 40,1411
od DN 50 do DN 65 15 241,356
od DN 65 do DN 80 30 482,712
od DN 80 do DN 100 50 804,52
od DN 100 do DN 150 100 1.609,04
od DN 150 in več 200 3.218,08

 
 Omrežnina za infrastrukturo, s katero se izvaja javna služba čiščenja komunalne in

padavinske odpadne vode, se glede na zmogljivost priključkov, določeno s premerom
vodomera zaračunava uporabnikom v višini 50 % vrednosti, 50 % pa se subvencionira iz
proračuna občine Pesnica in znaša za

Premer vodomera Faktor
omrežnine

€/mesec brez
DDV

DN ≤20 1 4,04
od DN 20 do DN 40 3 12,12
od DN 40 do DN 50 10 40,41
od DN 50 do DN 65 15 60,62
od DN 65 do DN 80 30 121,23
od DN 80 do DN 100 50 202,05
od DN 100 do DN 150 100 404,11
od DN 150 in več 200 808,22

 
 9. člen
 Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
  
 Številka: 354-0077/2021           
 Datum: 21. 10. 2021     
  
  Občina Pesnica

Ž

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6060
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=841b4df2-60a8-4b14-8b24-a9ddb8fad302
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=%20fe9c6900-b324-4579-bd9b-f56712a2d5c6


 

 

 mag. Gregor Žmak, župan
 
 
Sklep o popravku Sklepa o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen izvajanja
obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in
padavinske odpadne vode na območju Občini Pesnica za leto 2021 (Uradno
glasilo slovenskih občin, št. 68/2021) vsebuje naslednjo prehodno in končno
določbo:
 

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
 

Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega občina ne jamči odškodninsko ali kako drugače (drugi odstavek 5. člena Uredbe o posredovanju in
ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16).

http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=%20fe9c6900-b324-4579-bd9b-f56712a2d5c6

