
CENIK 

obračuna storitev gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v občini Lukovica 

 
 
Cena storitve javne službe oskrba s pitno vodo je sestavljena iz vodarine, ki se zaračunava uporabnikom glede na dobavljeno količino pitne 

vode v m3 in omrežnine, ki se uporabnikom zaračunava glede na zmogljivost oziroma velikost priključka. 

 

1. VODARINA 

                                                                                cene v EUR/m3 

Obračunske postavke              Cena brez DDV         DDV 9,5%                    Cena z DDV  

Vodarina                             0,6702             0,0637                            0,7339 

 

V vodarino so vključeni stroški povezani z izvajanjem storitev javne službe oskrba s pitno vodo kot so: stroški materiala, stroški storitev, 

stroški dela, stroški vodnega povračila in ostali stroški izvajalca javne službe oskrba s pitno vodo (Prodnik d. o. o.). 

 

 

2. OMREŽNINA 

                                                                                                                                                                      cene v EUR/mesec 

Obračunska postavka-premer vodomera 
v mm 

             Cena brez DDV        DDV 9,5%                    Cena z DDV 

DN < 20 14,0497 1,3347 15,3844 
20 < DN < 40 42,1491 4,0042 46,1533 
40 < DN < 50 140,4970 13,3472 153,8442 
50 < DN < 65 210,7455 20,0208 230,7663 
65 < DN < 80 421,4910 40,0416 461,5326 
80 < DN < 100 702,4850 66,7361 769,2211 
100 < DN < 150 1.404,9700 133,4722 1.538,4422 
150 < DN 2.809,9400 266,9443 3.076,8843 

 

Omrežnina vključuje: 

- strošek najema osnovnih sredstev in naprav javne infrastrukture, ki so potrebna za izvajanje javne službe oskrba s pitno vodo, 

- strošek zavarovanja infrastrukture javne službe oskrbe s pitno vodo, 

- stroške obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod v obsegu nalog s področja oskrbe s pitno vodo, ki so predpisana z 

državnimi in občinskimi predpisi. 

 

Cenik je oblikovan v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja  

(Ur. list RS št. 87/2012) in Sklepom o sprejemu cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki ga je Občinski svet 

Občine Lukovica sprejel na svoji seji dne 25.4.2013. 

Cenik  se uporablja od 01.05.2014 dalje. 

 

Domžale, 01.05.2014 

        Direktor: 

          Marko Fatur  

          
 

http://www.lukovica.si/images/stories/vestnik/UradniVestnik2013-04.pdf

