
Cene veljavne z dne 1.11.2015.

cena brez DDV cena z DDV

EUR/m3 EUR/m3

m3 0,6844                0,0650                0,7494                    

Mesečna omrežnina je podana v preglednici spodaj in se obračunava glede na dimenzijo obračunskega vodomera.

cena brez DDV cena z DDV

EUR/mesec EUR/mesec

DN ≤ 20 1               mesec 4,06                    0,39                    4,45                        

20< DN< 40 3               mesec 12,17                  1,16                    13,33                      

40 ≤ DN< 50 10             mesec 40,56                  3,85                    44,41                      

50 ≤ DN< 65 15             mesec 60,83                  5,78                    66,61                      

80 ≤ DN<100 50             mesec 202,78                19,26                  222,04                    

100 ≤ DN<150 100           mesec 405,56                38,53                  444,09                    

150 ≤ DN 200           mesec 811,12                77,06                  888,18                    

cena brez DDV cena z DDV

EUR/mesec EUR/mesec

mesec 1,97 0,19 2,16

mesec 2,56 0,24 2,80

mesec 2,63 0,25 2,88

mesec 5,61 0,53 6,14

mesec 11,64 1,11 12,75

mesec 15,24 1,45 16,69

mesec 16,76 1,59 18,35

mesec 26,11 2,48 28,59

mesec 2,96 0,28 3,24

mesec 3,84 0,36 4,20

mesec 8,42 0,80 9,22

mesec 17,46 1,66 19,12

mesec 22,86 2,17 25,03

mesec 25,14 2,39 27,53

mesec 39,17 3,72 42,89

Razlaga obračunskih postavk:
VODARINA

OMREŽNINA

VZDRŽEVALNINA

Cenik je oblikovan v skladu:

•

•

CENIK 

OBČINA RUŠE

OSKRBE S PITNO VODO

VODARINA

normirana poraba pitne vode

DDV 9,5%Obračunske postavke Enota mere

OMREŽNINA 

premer vodomera
faktor 

omrežnine
Enota mere DDV 9,5%

DN 100

V primeru, da je stavba opremljena z vodomerom, ki ni naveden v preglednici, se za tak vodomer izračuna sorazmeren 
faktor omrežnine z upoštevanjem dejanskega nazivnega pretoka tega vodomera.

V primeru, da stavba, za katero se opravljajo storitve javne službe oskrbe s pitno vodo, ni opremljena z vodomerom, se 
omrežnina obračuna glede na zmogljivost priključka, določeno s premerom priključka ob upoštevanju preglednice spodaj.

VZDRŽEVALNINA VODOMERA 

premer vodomera Enota mere DDV 9,5%

DN ≤ 20

DN 25

Strošek vzdrževanja glavnega vodomera (priključenega na javno omrežje) na priključku je že vključen v 
strošku omrežnine. Uporabnikom, ki potrebujejo dodatne vodomere in so vgrajeni za glavnim vodomerom 
(izven javnega omrežja -   odštevalni števci, delilniki) se zaračunavajo dodatni stroški vzdrževanja 
vodomera, ki se mora zamenjati vsakih pet let.

s sklepom Občinskega sveta Občine Ruše na 8.redni seji, dne 22.10.2015, objavljenim v Uradnem glasilu slovenskih občinskih občin, 
št.58/2015.  

z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS št.87/2012 in 109/2012)

DN ≤ 20 K

DN 25K

DN 40K

DN 50K

DN 80K

DN 100K

DN 150K

vključuje stroške opravljanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo in se obračunava na dobavljeno 
količino pitne vode. Prekomerna poraba vode se obračunava skupinam uporabnikov, opredeljenih v 18. 
členu Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 

varstva okolja (Ur.l. RS št.87/2012).
se obračunava odjemnim mestom, priključenim na javno omrežje. Vključuje stroške javne infrastrukture 
oskrbe s pitno vodo. Omrežnina za kombinirane vodomere, se obračunava po dimenziji večjega vodomera. 
V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne stanovanjske enote nimajo obračunskih vodomerov, se 
za vsako stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za priključek s faktorjem omrežnine 1.

DN 30

DN 40

DN 50

DN 80

DN 150


