
 

 

 

 

 

 
Številka: 032-0004/2022-6 

Datum: 22.03.2022 

 

 

OBČINSKI SVET OBČINE DOL PRI LJUBLJANI 

 

 

ZADEVA:                       Sklep o določitvi cene storitve in višine subvencioniranja cene 

storitve obvezne občinske gospodarske javne službe čiščenja 

komunalne odpadne  in padavinske odpadne vode na območju 

občine Dol pri Ljubljani   

 

NAMEN:                 Obravnava in potrditev cene   

 

PRAVNA PODLAGA:        Peti odstavek 5. 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, 78/19) in 15. 

člen Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/18 - 

UPB2) 

 

PREDLAGATELJ:              Željko Savič, župan 

 

POROČEVALEC:                 Rok Prevc, direktor občinske uprave 

    Ivo Novak, predstavnik  koncesionarja JUB d.o.o. 

 

FINANČNE POSLEDICE:   do 9.000 EUR/leto 

 

PREDLOG SKLEPA:        Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani potrdi sklep o določitvi 

cene storitve in višine subvencioniranja cene storitve obvezne 

občinske gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne 

vode in padavinske odpadne vode z javnih površin na območju 

Občine Dol pri Ljubljani. 

 

 

 

 

Željko Savič, župan 

 

 

 

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI 

Župan 

Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani 

  01/5303 240 

  obcina@dol.si  

 

 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6060
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6060
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6060


 

 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Na podlagi petega odstavka 5. člena in Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev 

obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 

109/12, 76/17, 78/19), je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na ____ redni seji, dne 

________, sprejel 

 

SKLEP 

o določitvi cene storitve in višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske 

gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne 

vode z javnih površin na območju Občine Dol pri Ljubljani  

 

1. člen 

Cena storitve čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin 

znaša 1,1480 EUR/m3 porabljene pitne vode. 

 

Storitev obvezne občinske gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode in 

padavinske odpadne vode z javnih površin občina subvencionira v višini 15 % oz. v znesku 

0,1722 EUR/m3 porabljene pitne vode.  

 

Zaračunana cena storitve čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z 

javnih površin za uporabnika znaša 0,9758 EUR/m3 porabljene pitne vode.  

 

V navedenih cenah ni upoštevan DDV. 

 

2. člen 

Sredstva subvencije čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih 

površin krije občina iz vsakokratnega veljavnega proračuna. 

 

3. člen 

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa 

se od 1. 7. 2022. 

 

 

Številka: ____________________ 

Dol pri Ljubljani, dne __________ 

 

          Željko Savič, župan 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6060
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6060


OBRAZLOŽITEV: 

 

Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani je na svoji 7. seji dne 12. 10. 2011 sprejel spremembo 

cene storitve čiščenja odpadnih voda ter ceno omrežnine. Zaračunana cena izvajanja storitve 

čiščenja priključenemu uporabniku na kanalizacijo od 1.11.2011 znaša 1,366 EUR na m3 

porabljene pitne vode. Prav tako je občinski svet potrdil subvencijo na ceno omrežnine za ČN 

Dol, ki znaša 2,635 EUR na mesec za priključek na sistem oskrbe s pitno vodo premera DN 

13. Navedeni ceni predstavljata potrjeno in zaračunano ceno storitve javne službe čiščenja 

odpadnih voda uporabnikom s strani Občine Dol pri Ljubljani.  

 

Občina je v letu 2020 ponovno pričela z izgradnjo kanalizacijskega omrežja v naselju Videm, 

z gradbenimi deli bo nadaljevala tudi v letošnjem letu. V naslednjih letih se bo lahko na novo 

zgrajene kanalizacijske vode priključilo dodatnih 500 PE. 

 

Občina je v lanskem letu sprejela Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za 

obstoječo komunalno opremo za območje Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS št. 54/21), 

kjer je povprečne stroške opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne 

opreme uskladila z državnim Pravilnikom o podlagah za odmero komunalnega prispevka za 

obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s 

posameznimi vrstami komunalne opreme (Uradni list RS, št. 66/18). S tem se je odmera 

komunalnega prispevka za priklop na kanalizacijsko omrežje v povprečju zmanjšala za 30 %, 

kar je spodbudilo priključevanje novih uporabnikov.  

Povečanje novih uporabnikov omogoča cenejšo izvajanje storitev čiščenja komunalne 

odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin na enoto PE. Ugotovitev je 

skladna s Poročilom o delovanju čistilne naprave Dol in elaboratom o oblikovanju cene 

čiščenja odpadnih voda za leto 2021, kjer je strošek čiščenja komunalne odpadne vode 

očiščene na ČN Dol določen v višini 1,148 EUR/m3 brez DDV in je nižji kot je bil ta določen 

v letu 2011.    

Zaradi bodočega priključevanja novih uporabnikov na kanalizacijski sistem, se bo cena 

čiščenja na m3 odpadne komunalne vode na enoto še naprej zniževala. Občina bo tako v 

prehodnem obdobju s subvencioniranjem cene čiščenja komunalne odpadne vode v višini 15 

% dodatno vzpodbudila uporabnike, da se brez prisile odločijo za priključevanje na 

kanalizacijski sistem. 

   

 

FINANČNE POSLEDICE: 

Cena čiščenja komunalne odpadne vode skladno s priloženim elaboratom izvajalca znaša 

1,1480 EUR/m3 porabljene pitne vode. Občina bo uporabnikom prehodno subvencionirala 

znesek v višini 0,1722 EUR/m3 porabljene pitne vode (45.180 m3/leto). Na letni ravni to 

pomeni do 9.000 EUR z vključenim DDV. Z novimi priključitvami se bo realno znesek 

sofinanciranja postopoma zmanjševal. 

 

 

Priloga:  

- Poročilo o delovanju čistilne naprave Dol in elaboratom o oblikovanju cene čiščenja 

odpadnih voda za leto 2021 

 

 


















