
CENIK 

obračuna storitev gospodarske javne službe odvajanja komunalne odpadne vode v občini 

Lukovica 

 
 

Zaračunana cena storitve javne službe odvajanja komunalne odpadne vode je sestavljena iz: 

- omrežnine, ki se zaračunava uporabnikom, ki so priključeni na javno kanalizacijo,  

- cene storitve odvajanja odpadne komunalne vode ali ceno storitev, povezane z nepretočnimi greznicami, 

obstoječimi greznicami in MKČN odvisno od priključenosti na javno kanalizacijo, 

- okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode. 

 

1. CENA STORITVE ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE 

 

                                                              cene v EUR/m3 

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

Storitev odvajanja odpadnih komunalnih 
voda 

                   0,2727              0,0259              0,2986 

 

V ceno storitve odvajanja komunalne odpadne vode, ki se zaračunava uporabnikom, ki so priključeni na javno kanalizacijo, 

glede na dobavljeno pitno vodo, so vključeni stroški povezani z izvajanjem storitev javne službe odvajanja komunalne 

odpadne vode kot so: stroški materiala, stroški storitev, stroški dela in ostali stroški izvajalca javne službe odvajanja 

komunalne odpadne vode (Prodnik d. o. o.).   

 

2. CENA STORITVE, POVEZANE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MKČN 

cena v EUR/m3 

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

Storitev, povezana z nepretočnimi 
greznicami, obstoječimi greznicami in 
MKČN - odvoz blata iz greznic 

                   0,3980              0,0378                   0,4358 

 

V ceno storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN, ki se zaračunava uporabnikom, glede 

na dobavljeno pitno vodo, so vključeni stroški povezani z izvajanjem storitev javne službe odvoza blata iz greznic in MKČN kot 

so: stroški materiala, stroški storitev, stroški dela in ostali stroški izvajalca javne službe odvoza blata iz greznic (Prodnik d. o. 

o.).  

 

3. OMREŽNINA 

                                                                                                                                                                 v EUR/mesec 

Obračunska 
postavka-premer 
vodomera v mm 

Cena brez 
DDV 

DDV 9,5% Cena z DDV              Cena zaračunana gospodinjstvom *       
 

      brez DDV           DDV 9,5%               z  DDV  

 

DN < 20 15,9474 1,5150 17,4624 6,0000 0,5700 6,5700  

20 < DN < 40 47,8422 4,5450 52,3872 18,0000 1,7100 19,7100  

40 < DN < 50 159,4740 15,1500 174,6240 60,0000 5,7000 65,7000  

50 < DN < 65 239,2110 22,7250 261,9360 90,0000 8,5500 98,5500  

65 < DN < 80 478,4220 45,4500 523,8720 180,0000 17,1000 197,1000  

80 < DN < 100 797,3700 75,7502 873,1202 300,0000 28,5000 328,5000  

100 < DN < 150 1.594,7400 151,5003 1.746,2403 600,0000 57,0000 657,0000  

150 < DN 3.189,4800 303,0006 3.492,4806 1.200,0000 114,0000 1.314,0000  

*občina subvencionira gospodinjstvom razliko med ceno, ki je bila potrjena na občinskem svetu in ceno zaračunano gospodinjstvom 

 

Omrežnina, ki se zaračunava uporabnikom, ki so priključeni na javno kanalizacijo, glede na velikost oziroma zmogljivost 

priključka, vključuje: 

- strošek najema osnovnih sredstev in naprav javne infrastrukture, ki so potrebna za izvajanje javne službe odvajanja 

komunalne odpadne vode, 

- strošek zavarovanja infrastrukture javne službe odvajanja komunalne odpadne vode. 

 
 



 
 
 
4. OKOLJSKA DAJATEV ZA OBREMENJEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE 

 
                                                                                                                cena v EUR 

Obračunske postavke Enota mere Cena  

Za uporabnika, ki je priključen na javni vodovod in 
katerega odpadna komunalna voda se odvaja v javno 
kanalizacijo ter prečisti na čistilni napravi 

m3 0,0528 

Za uporabnika, ki nima merjenja porabe vode in se 
njegova odpadna komunalna voda odvaja v javno 
kanalizacijo in prečisti na čistilni napravi 

oseba/mesec 0,2201 

Za uporabnika, ki je priključen na javni vodovod in ima 
greznico 

m3 0,5283 

Za uporabnika, ki je priključen na javni vodovod in ima 
MKČN 

m3 0,0528 

Za uporabnika, ki nima merjene porabe pitne vode in ima 
greznico 

oseba/mesec 2,2010 

Za uporabnika, ki nima merjena porabe vode in ima 
MKČN 

oseba/mesec 0,2201 

 

Višine okoljske dajatve so oblikovane v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi  za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih 

voda (Uradni list RS, št. 80/2012). 

 

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

varstva okolja  (Uradni 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
http://www.lukovica.si/images/stories/vestnik/UradniVestnik2013-04.pdf

