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Ocenjena omrežnina po novi Uredbi-ODVAJANJE :
PREMER VODOMERA FAKTOR 

OMREŽNINE
€/ na mesec

DN < / = 20 1 5,13

20 < DN < 40 3 15,39

40 < / = DN < 50 10 51,30

50 < / = DN < 65 15 76,95

65 < / = DN < 80 30 153,9

| 80 < / = DN < 100 50 256,5

100 < / = DN < 150 100 513,00

150 < / = DN 200 1026,00

Omrežnina po novi Uredbi-ČIŠČENJE***:

PREMER VODOMERA FAKTOR 
OMREŽNINE

€/ na mesec

DN < / = 20 1 2,81

20 < DN < 40 3 8,43

40 < / = DN < 50 10 28,10

50 < / = DN < 65 15 42,15

65 < / = DN < 80 30 84,30

| 80 < / = DN < 100 50 140,5

100 < / = DN < 150 100 281,0

150 < / = DN 200 562,0

6.
Cena storitve ocene obratovanja male komunalne čistilne na-

prave do 50 PE: 34,93 [EUR]

7.
Cena storitve črpanje greznic in malih komunalnih čistilnih 

naprav do 50 PE znaša 31,31 €/m3. Pri tem se 1,7735 €/m3 doda 
cena za čiščenje blata na Centralni čistilni napravi Maribor.

8.
S sprejemom tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi 

cene odvajanja, čiščenja, omrežnine, črpanja greznic in cene sto-
ritve ocene obratovanja male komunalne čistilne naprave do 50 
PE v občini Kungota (Medobčinski uradni vestnik, št. 12/2019).

9.
Sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Medobčinskem 

uradnem vestniku, uporablja pa se od 1. novembra 2020.
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Na podlagi določil Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja (Uradni list RS, št. 87/2012 in 109/2012, 76/17) in 30. 
člena Statuta občine Kungota (MUV 8/2018) je Občinski svet 
občine Kungota na svoji 13. seji, dne 21. oktobra 2020 sprejel

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

greznic in cene storitve ocene obratovanja male komunalne 
čistilne naprave do 50 PE v občini Kungota

1.
Občinski svet občine Kungota na svoji 13. redni seji, dne 

21.10.2020 sprejme Elaborat odvajanja in čiščenja komunalne in 
padavinske odpadne vode na območju občine Kungota za leto 
2020.

2.
S tem sklepom se določi cena čiščenja in odvajanja za nor-

malno uporabo vode, omrežnina ter cena storitve ocene obrato-
vanja male komunalne čistilne naprave do 50 PE na območju 
občine Kungota.

3.
Cena storitve gospodarske javne službe odvajanja komunalne 

odpadne vode in padavinske odpadne vode: 0,4407 [EUR/m3].

4.
Cena za storitve gospodarske javne službe čiščenja komunal-

nih in padavinskih odpadnih voda v primeru, se obračuna vsem, 
ki odvajajo odpadno vodo: 0,9591 [EUR/m3].

5.
Mesečna tarifa omrežnine za odvajanje in za dimenzijo pri-

ključka znaša:


