
Na podlagi 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – 
ZJZP in 38/10 – ZUKN), 5. člena  Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) in 17. in 119. člena Statuta Občine 
Gorenja vas-Poljane (Uradni list RS, št. 85/13) je Občinski svet Občine Gorenja vas-Poljane na 15. redni seji dne 
6. 4. 2017 sprejel 

S K L E P   

o cenah storitev obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in 

padavinske odpadne vode v Občini Gorenja vas-Poljane 

 

 
1. člen 

S tem sklepom se določijo cene storitev obveznih gospodarskih javnih služb odvajanje in čiščenje komunalne in 
padavinske odpadne vode v Občini Gorenja vas-Poljane. 

 

2. člen 

Cena storitve javne službe za odvajanje komunalne odpadne vode je sestavljena iz:  

1. cene storitve odvajanja komunalne odpadne vode, ki znaša 0,1945 EUR/m3 in  

2. omrežnine, ki predstavlja strošek javne infrastrukture za odvajanje komunalne odpadne vode in se obračunava 
v EUR/mesec glede na velikost obračunskega vodomera, skladno z naslednjo preglednico in znaša: 

Storitev: omrežnina/premer vodomera Enota 
Faktor omrežnine Cena 

 DN < / = 20                /kom, mesec 1            8,0547 €  

 20 < DN < 40              /kom, mesec 3          24,1641 €  

40 < / = DN < 50              /kom, mesec 10          80,5470 €  

50 < / = DN < 65              /kom, mesec 15        120,8205 €  

 65 < / = DN < 80              /kom, mesec 30        241,6410 €  

80 < / = DN < 100             /kom, mesec 50        402,7350 €  

 100 < / = DN < 150             /kom, mesec 100        805,4700 €  

 150 < / = DN                /kom, mesec 200     1.610,9400 €  

 

3. člen 

Cena storitve javne službe čiščenje komunalne odpadne vode je sestavljena iz:  

1. cene storitve čiščenja komunalne odpadne vode, ki znaša 0,5959 EUR/m3 in  

2. omrežnine, ki predstavlja strošek javne infrastrukture za odvajanje komunalne odpadne vode in se obračunava 
v EUR/mesec glede na velikost obračunskega vodomera, skladno z naslednjo preglednico in znaša: 

Storitev: omrežnina/premer vodomera Enota 
Faktor omrežnine Cena 

 DN < / = 20                /kom, mesec 1           0,8302 €  

 20 < DN < 40              /kom, mesec 3           2,4906 €  

40 < / = DN < 50              /kom, mesec 10           8,3020 €  

50 < / = DN < 65              /kom, mesec 15         12,4530 €  

 65 < / = DN < 80              /kom, mesec 30         24,9060 €  



80 < / = DN < 100             /kom, mesec 50         41,5100 €  

 100 < / = DN < 150             /kom, mesec 100         83,0200 €  

 150 < / = DN                /kom, mesec 200       166,0400 €  

 

4. člen 

Občina Gorenja vas-Poljane subvencionira ceno omrežnine za odvajanje komunalne odpadne vode iz 2.  člena 
tega sklepa, ki se nanašajo na obvezno občinske gospodarsko javno službo odvajanje komunalnih odpadnih voda, 
ki jo izvaja v okviru režijskega obrata Občine Gorenja vas-Poljane, v višini 43,9371% stroškov cene omrežnine. 

Občina Gorenja vas-Poljane subvencionira ceno omrežnine za čiščenje komunalne odpadne vode iz 3.  člena tega 
sklepa, ki se nanašajo na obvezno občinske gospodarsko javno službo čiščenje komunalnih odpadnih voda, ki jo 
izvaja v okviru režijskega obrata Občine Gorenja vas-Poljane, v višini 41,0985 % stroškov cene omrežnine. 

 

Sredstva za subvencijo se zagotovijo v proračunu Občine Gorenja vas-Poljane. 

 

5. člen 

V cenah tega sklepa davek na dodano vrednost ni vključen. 

 

6. člen 

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o cenah storitev obvezne gospodarske javne službe odvajanja 
in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Gorenja vas-Poljane z dne 11.4.2017. 

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, uporablja pa se od 1. 5. 2019.  

 

Št. 354- 

Gorenja vas, dne __________ 

Župan  
Občine Gorenja vas-Poljane  

Milan Janez Čadež  

 


