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4.
Cena storitve ocene obratovanja male komunalne čistilne na-

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

5.
Cena črpanja in odvoz grezničnih usedlin znaša 31,31 EUR/

m3. K ceni črpanja se prišteje še cena čiščenja v višini 6,30 EUR/
m3 na CČN Maribor (obe ceni brez DDV).

6.
Cene veljajo od 1.1.2019.

7.
Ta sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.
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Na podlagi določil 5. člena Uredbe o metodologiji za obliko-
vanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) in 14. člena Sta-
tuta občine Miklavž na Dravskem Polju (MUV, št. 24/15, 16/17) 
je Občinski svet občine Miklavž na Dravskem polju na svoji 12. 
izredni seji, dne 25. oktobra 2018 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

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

vode, omrežnina, črpanje greznic ter cena storitve ocene obra-
tovanja 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 

OMREŽNINE
EUR/  

na mesec

DN < / = 20 1 3,88

20 < DN < 40 3 11,64

40 < / = DN < 50 10 38,80

50 < / = DN < 65 15 58,20

65 < / = DN < 80 30 116,40

80 < / = DN < 100 50 194,00

100 < / = DN < 150 100 388,00

150 < / = DN 200 776,00


