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4.
Cena storitve pregleda obratovanja male komunalne čistilne 

naprave do 50 PE znaša 34,93 EUR brez DDV.

5.
Cena črpanja greznic ter malih čistilnih naprav do 50 PE 

izven plana znaša 31,31 EUR/m3 brez DDV. K ceni črpanja se 
prišteje še cena čiščenja v višini 1,3056 EUR/m3 na CČN Mari-
bor ter cena ravnanja z blatom na CČN Maribor v višini 0,4679 
EUR/m3. Skupaj znaša cena 33,0835 EUR/m3.

6.
Cena črpanja obstoječih pretočnih in nepretočnih greznic ter 

malih čistilnih naprav po planu oz. v planu znaša 0,2949 EUR/
m3 (brez DDV) porabljene pitne vode.

7.
Cena pregleda priklopa na sistem javne kanalizacije znaša 

34,93 EUR (brez DDV) na opravljen pregled.

8.
Cene veljajo od 1.januarja 2021.

9.
Ta sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.
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Na podlagi določil 3., 5. in 19. člena Uredbe o metodologi-
ji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 
76/17) in 14. člena Statuta občine Miklavž na Dravskem polju 
(MUV, št. 24/15, 16/17) je Občinski svet občine Miklavž na Dra-
vskem polju na svoji 16. redni seji, dne 9. septembra 2020 sprejel

S K L E P
o določitvi cene odvajanja, omrežnine, črpanja in cene 

storitve ocene obratovanja male komunalne čistilne naprave 
do 50 PE  v občini Miklavž na Dravskem polju ter sklep o 

sprejetju subvencije

1.
S tem sklepom se določi cena odvajanja za normalno uporabo 

vode, omrežnina, črpanje greznic, cena pregleda priklopa na sis-
tem javne kanalizacije ter cena storitve ocene obratovanja male 
komunalne čistilne naprave do 50 PE na območju občine Občini 
Miklavž na Dravskem polju.

2.
Cena storitve gospodarske javne službe odvajanja komunalne 

in padavinske odpadne vode znaša 0,2949 EUR/m3 brez DDV.

3.
Mesečna tarifa omrežnine za odvajanje in za dimenzijo pri-

ključka znaša:

PREMER 
VODOMERA

FAKTOR 
OMRE-
ŽNINE

EUR/mesečno 
brez DDV polna 

omrežnina

EUR/mesečno 
brez DDV s 
subvencijo

DN < / = 20 1 12,75 5,00

20 < DN < 40 3 38,25 15,00

40 < = DN < 50 10 127,49 50,00

50 < = DN < 65 15 191,24 75,00

65 < = DN < 80 30 382,48 150,00

80 < = DN < 100 50 637,47 250,00

100 < = DN < 150 100 1.274,94 500,00

150 < / = DN 200 2.549,88 1.000,00

Omrežnina za infrastrukturo, s katero se izvaja javna služba 
odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, se glede na 
zmogljivost priključkov, določeno s premerom, zaračunava upo-
rabnikom (gospodinjstvom in izvajalcem nepridobitne dejavno-
sti) v višini 39,22% vrednosti, 60,78% pa se subvencionira iz 
proračuna občine.


