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PREDLOG SKLEPA: 
 
 
 

Občinski svet Občine Hoče-Slivnica sprejme Sklep o 
določitvi cene odvajanja, čiščenja, omrežnine in cene 
storitve ocene obratovanja male komunalne čistilne 
naprave do 50 PE v Občini Hoče-Slivnica. 

  
 
OBRAZLOŽITEV: 
Skladno s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/2009), ki je določil metodologijo za oblikovanje cen 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja se predlaga v sprejem cena na 
podlagi metodologije za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja in strokovnega mnenja ministrstva pristojnega za okolje in koncesijske pogodbe.  
 
Vlada RS je 16.11.2012 sprejela Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja Ur.l.RS št. 87/2012 dostopno na 
http://www.uradni-list.si/_pdf/2012/Ur/u2012087.pdf. Na podlagi dane uredbe bo v primeru 
prenehanja veljavnosti Uredbe o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev Ur.l.RS št. 66/2012 z 
veljavnostjo do 01.01.2013 možno uveljaviti ceno. 
 
Tako 31. člen dane Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja dopušča: 
 

(1) Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09). 

(2) Ne glede na določbe te uredbe lahko izvajalec, ki ima na dan uveljavitve te uredbe za ceno 
izvajanja storitev posamezne gospodarske javne službe iz 1. člena te uredbe soglasje pristojnega 
občinskega organa, uveljavi v tem soglasju navedeno ceno. 
 



V kolikor občinski svet občine v letu 2012 ne bo sprejel predlaganih cen oziroma bodo cene še naprej 
zamrznjene z vladnim predpisom podjetje Nigrad d.d. ne bo moral zagotoviti sredstev za plačilo 
najemnine za leto 2013 v celoti. Prav tako pa podjetje Nigrad d.d. ne bo mogel opravljati predvidena 
dela v skladu s programom in zahtevami zakonodaje ter koncesijo za leto 2013. 
 
                                       
 
                                                                                                                               JOŽEF MERKUŠ 
                                                                  ŽUPAN 
                                OBČINE HOČE-SLIVNICA 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priloga: 

- Predlog Sklepa o določitvi cene odvajanja, čiščenja, omrežnine in cene storitve ocene obratovanja mala   

  komunalne čistilne naprave do 50 PE v Občini Hoče-Slivnica, 

- Obrazložitev sklepa o potrditvi cene odvajanja čiščenja, omrežnine in cene storitve ocene obratovanja  

 mala komunalne čistilne naprave do 50 PE v Občini Hoče-Slivnica. 



Na podlagi določil Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/2009) _______- 7. člena Statuta občine 
Hoče - Slivnica (MUV, št. 7/2011, 19/2011 ) je Občinski svet občine Hoče - Slivnica na svoji ________. 
redni seji, dne ____________. 2012 sprejel 
 

S K L E P 
o določitvi cene odvajanja, čiščenja, omrežnine in cene storitve ocene obratovanja male 

komunalne čistilne naprave do 50 PE  
v Občini Hoče - Slivnica 

 
1. 

S tem sklepom se določi čiščenje in odvajanje za normalno uporabo vode, omrežnina ter cena storitve 
ocene obratovanja male komunalne čistilne naprave do 50 PE na območju občine Hoče - Slivnica. 
 

2. 
Cena storitve gospodarske javne službe odvajanja komunalne odpadne vode znaša po letih:  
 
Za leto 2013 0,336750 [EUR/m3], 
Za leto 2014 0,370125 [EUR/m3], 
Za leto 2015 0,40350 [EUR/m3], 
 

3. 
 

Mesečna tarifa omrežnine za dimenzijo priključka znaša: 
 

VODOMER FAKTOR OMREŽNINE 
CENA GLEDE NA DN 

[EUR/mesec] 
DN 13 1,00 1,1348 
DN 20 1,67 1,8951 
DN 25 2,50 2,8370 
DN 32 4,00 4,5392 
DN 50 10,00 11,3480 
DN 80  33,33 37,8229 

DN 100 50,00 56,7400 
DN 150 100,00 113,4800 

 
4. 

Cena storitve ocene obratovanja male komunalne čistilne naprave do 50 PE: Znaša 71,68 [EUR] 
 

5. 
Sklep začne veljati z dnem prenehanja veljavnosti Uredbe o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev 
(Ur. list RS, št.66/2012). 
 
Ta sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in Koroške regije (MUV št.x). 
 
 
 
 
 
 
Številka:                                                                                               Župan občine Hoče-Slivnica 
Datum:                                                                                                              Jožef Merkuš 

 

 

 

 

 



Obrazložitev sklepa o določitvi cene odvajanja, čiščenja, omrežnine in cene storitve ocene 
obratovanja male komunalne čistilne naprave do 50 PE v Občini hoče - Slivnica 

 

Obrazložitev členov: 

1. člen: Obračun odvajanja padavinske vode je bistvenega pomena za nemoteno izvajanje gospodarske 
javne službe odvajanja in čiščenja v vaši občini. 

2. člen: V tem členu je definirana cena za odvajanje komunalnih odpadnih voda. 

3. člen: Ta člen definira osnovo za izračun omrežnine, ki znaša glede na poslovni načrt za enoto 
obremenitve (DN 13'' vodovodni priključek) 1,1348 EUR/mesec. 

4. člen: V tem členu je definirana cena storitve ocene obratovanja male komunalne čistilne 
naprave do 50 PE. V okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode se izvajajo tudi storitve vezane na male komunalne 
čistilne naprave (v nadaljevanju: MKCN), kamor sodijo tudi izvedba prvih meritev in 
obratovalnega monitoringa ter izdelava ocene obratovanja male komunalne čistilne naprave z 
zmogljivostjo do 50 PE 

Tabela 1. Cene ocene obratovanja male komunalne čistilne naprave (MKCN) do 50 PE  
 

Opis storitve E.M. Količina Cena za  
enota (€) 

Cena za  
celoto (€) 

Terenski ogled 
(2 uri delavca s V. stopnjo izobrazbe ½ 

ure prevoza s službenim vozilom-
pridobitev podatkov o MKČN –

lokacija, tip, vrsta, proizvajalec in 
ocena delovanja 

kom 1,00  
21,46 - delavec 

 
4,18 – pol ure 

avta  

47,10 

Izdelava ocene obratovanja MKČN 1 
ura inženirja po ceniku, pregled 

tehnične dokumentacije, ugotavljanje 
skladnosti s standardi ter preveritev 

ustreznosti z Uredbo in izdelava ocene 
obratovanja 

ura 1,00 24,58 24,58 

 Skupaj 71,68 € 
 
 

5. člen: V tem členu je definirana veljavnost cena za odvajanje komunalnih odpadnih voda in oceno 
obratovanja. 

 

 

 

 


