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ESA: 59 

 
 

Obrazložitev za točko: 

 

Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obveznih občinskih gospodarskih 

javnih služb čiščenja in odvajanja komunalne in padavinske vode za leto 2020 na območju 

občine Loški Potok 

 

Občinski svet občine Loški Potok je 14. 4. 2019 sprejel nove cene storitev čiščenja in odvajanja 

komunalne odpadne vode na območju Občine Loški Potok. Tako sprejete cene veljajo od 1. 4. 

2019 dalje (do spremembe). Tako bodo veljale nespremenjene cene za storitev čiščenja in 

odvajanja komunalne odpadne vode na območju Občine Loški Potok tudi v letu 2020. 

Prav tako je občinski svet občine Loški Potok 14. 4. 2019 sprejel tudi sklep o določitvi višine 

subvencioniranja cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb čiščenja in odvajanja 

komunalne in padavinske vode  od 1. 4. 2019 do 31. 12. 2019  na območju občine Loški Potok, ki 

pa zakonsko lahko velja le za obdobje tekočega leta (do 31.12.2019). Občinski svet je za leto 2019 

sprejel sklep o višini subvencije z veljavnostjo (1. 4. 2019 do 31.12. 2019). Zato občinskemu svetu 

predlagamo sklep, da se sprejme višina subvencije v enakih višinah kot za leto 2019, le s 

spremembo veljavnosti (od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020) . 

Glede navedenega občinskemu svetu predlagamo, da sprejeme  

 

 

SKLEP: 

 

 Občinski svet občine Loški Potok sprejme sklep o določitvi višine subvencioniranja 

cene storitev obveznih občinskih gospodarskih služb čiščenja in odvajanja komunalne 

in padavinske odpadne vode za leto 2020 na območju občine Loški Potok. Sklep se 

objavi v Uradnem listu RS. 

 

 

    Pripravil:           Župan: 

Sašo Debeljak                Ivan Benčina 



 

 
 

PREDLOG 

 

Na podlagi drugega, tretjega in četrtega odstavka 3. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje 

cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/12) je 

Občinski svet občine Loški Potok na svoji 8. redni seji dne 19. 12. 2019 sprejel 

 

S K L E P  

 

o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 

služb čiščenja in odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2020 na območju 

Občine Loški Potok 

 

 

1. člen 

 

Občina Loški Potok bo storitve obveznih občinskih gospodarskih javnih služb čiščenja in 

odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih 

dejavnosti, v delu, ki se nanaša na ceno storitve povezane z greznicami in MKČN, v obdobju od 

1.1.2020 do 31.12.2020 subvencionirala v višini 34,24%. 

 

Potrjena cena storitev povezanih z greznicami in MKČN znaša 0,6235 EUR brez DDV / m
3
 

porabljene pitne vode. Subvencija znaša 0,2135 EUR brez DDV / m
3
 porabljene pitne vode.  

Zaračunana cena uporabniku znaša 0,4100 EUR brez DDV / m
3
 porabljene pitne vode. 

 

 

2. člen 

 

Občina Loški Potok bo storitve obveznih občinskih gospodarskih javnih služb čiščenja in 

odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih 

dejavnosti, v delu, ki se nanaša na omrežnino za odvajanje komunalne odpadne, v obdobju od 

1.1.2020 do 31.12.2020 subvencionirala v višini 75%. 

 

Potrjena cena omrežnine za odvajanje komunalne odpadne vode znaša 18,6119 EUR brez DDV za 

premer vodomera dimenzije do vključno DN ≤ 20. Subvencija znaša 13,9589 EUR brez DDV za 

premer vodomera dimenzije do vključno DN ≤ 20. Zaračunana cena uporabniku znaša 4,6530 

EUR brez DDV za premer vodomera dimenzije do vključno DN ≤ 20. 

 

 

3. člen 

 

Občina Loški Potok bo storitve obveznih občinskih gospodarskih javnih služb čiščenja in 

odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih 

dejavnosti, v delu, ki se nanaša na ceno storitve čiščenja komunalne odpadne vode, v obdobju od 

1.1.2020 do 31.12.2020 subvencionirala v višini 72,23%. 

 



 

Potrjena cena storitve čiščenja komunalne odpadne vode znaša 1,9587 EUR brez DDV / m
3
 

porabljene pitne vode. Subvencija znaša 1,4148 EUR brez DDV / m
3
 porabljene pitne vode. 

Zaračunana cena uporabniku znaša 0,5439 EUR brez DDV / m
3
 porabljene pitne vode. 

 

 

4. člen 

 

Sredstva subvencije se nakazujejo iz proračuna Občine Loški Potok Komunali Ribnica d.o.o., kot 

izvajalcu gospodarskih javnih služb čiščenja in odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, 

na podlagi posebej sklenjene pogodbe. 

 

 

5. člen 

 

Sklep velja od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. 

 

 

 

Št.: 301-0004/2019 

 

Hrib - Loški Potok, dne 19. 12. 2019  

          Župan 

Občine Loški Potok: 

                         Ivan Benčina 

 


