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Predlog sklepa: 

- »Občinski svet Občine Destrnik  potrjuje Sklep o sprejemu elaborata za oblikovanje 

cen storitev občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo v 

predlagani vsebini.« 
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Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012 in 76/2017) in 

15. člena Statuta Občine Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 10/10, 11/10, 14/2014, 

9/2015) je Občinski svet Občine Destrnik na svoji ___. redni seje, dne  ____, sprejel   

 

SKLEP 

O SPREJEMU ELABORATA ZA OBLIKOVANJE CEN STORITEV OBČINSKIH 
GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA OSKRBE S PITNO VODO 

 

1. člen 

 

Občinski svet Občine Destrnik sprejme Elaborat  - za oblikovanje cen storitev obveznih 

občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo  v Občini Destrnik, ki ga 

je pripravil izvajalec javne službe Komunalno podjetje Ptuj, d. d., Puhova ul. 10. Ptuj. 

 

2. člen 

 

Občinski svet Občine Destrnik potrdi izhodiščno ceno izvajanja storitev obvezne občinske 
gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo in sicer: 

-   vodarina (cena izvajanja storitve): 0,7931 EUR/m3, brez DDV. 

 

3. člen 

 

Potrdi se omrežnina za infrastrukturo, s katero se izvaja javna služba oskrba s pitno vodo, glede 

na zmogljivost priključkov, določeno s premerom vodomera, v skladu s spodnjo preglednico. 

Cena omrežnine (brez DDV) so: 

 

Vodomer DN Faktor Omrežnina na 
vodomer v  

EUR na mesec 

DN ≤ 20 1 5,3808 

20 ˂ DN ˂ 40 3 16,1424 

40 ≤ DN ˂ 50 10 53,8079 

50 ≤DN ˂ 65 15 80,7119 

65 ≤DN ˂ 80 30 161,4238 

80 ≤ DN ˂ 100 50 269,0396 

100 ≤ DN ˂ 150 100 538,0793 

150 ≤ DN 200 1.076,1586 

 



 

4. člen 

 

Z dnem uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o sprejemu elaborata za oblikovanje cen 

storitev občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo (Uradni vestnik 
Občine Destrnik, št. 4/2014). 
 

5. člen 

 

Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporabljati 

pa se začne prvi dan v naslednjem mesecu, ko ceno omrežnine in ceno izvajanja storitve iz 2. 

in 3. člena tega sklepa sprejmejo vse občine, ki so v skupnem sistemu vodooskrbe. 
 

 

Številka:   
Datum:   

 

 

        Župan Občine Destrnik:  

             Franc Pukšič, univ. dipl. inž. el. 


























































