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OMREŽNINA - čiščenje
PREMER

VODOMERA
FAKTOR

OMREŽNINE
EUR NA MESEC

(brez DDV)

DN </= 20 1 3,79

20 >/ = DN < 40 3 11,37

40 >/ = DN < 50 10 37,90

50 >/ = DN < 65 15 56,85

65 >/ = DN < 80 30 113,70

80 >/ = DN < 100 50 189,50

100 >/ = DN < 150 100 379,00

150 < /= DN 200 758,00

5.
Cena storitve ocene obratovanja male komunalne čistilne na-

prave do 50 PE znaša 70,00 EUR z vključenim DDV na leto.

6.
Cena črpanja in odvoza fekalij iz greznic znaša 22,00 EUR z 

DDV na m3.

7.
Cena odvoza in prevzema blata iz malih čistilnih naprav zna-

ša 25,00 EUR z DDV na m3.

8.
Cena prevzema gošče iz suhih stranišč znaša 25,00 EUR z 

DDV na m3.

9.
Cena čiščenja z odvozom oljnega lovilca znaša 75,00 EUR z 

DDV na m3.

10.
Cena čiščenja z odvozom maščobnega lovilca znaša 85,00 

EUR z DDV na m3.

11.
Ta sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in zač-

ne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 01.02.2016 
naprej.
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Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Ur. L. RS št. 
39/10 in 107/10) in Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja (UR. l. RS št. 87/2012 in 109/2012) je Občinski svet Ob-
čine Sveta Ana na svoji 5. redni seji, dne 18. decembra 2015 
sprejel

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

ocene obratovanja male komunalne čistilne naprave do 
50 PE, cene storitve črpanja in odvoza fekalij iz greznic, 
odvoz in prevzem blata iz mkčn, prevzem gošče iz suhih 
stranišč, čiščenje z odvozom oljnih in maščobnih lovilcev

1.
S tem sklepom se določi čiščenje in odvajanje za normalno 

uporabo vode, omrežnina, cena storitve ocene obratovanja male 
komunalne čistilne naprave do 50 PE, cene storitve črpanja in 
odvoza fekalij iz greznic, odvoz in prevzem blata iz MKČN, pre-
vzem gošče iz suhih stranišč, čiščenje z odvozom oljnih in ma-
ščobnih lovilcev na območju Občine Sveta Ana.

2.
Cena storitve gospodarske javne službe odvajanja komunal-

nih odpadnih voda znaša 0,18 EUR (brez DDV) na m3.

3.
Cena za storitev gospodarske javne službe čiščenja komunal-

nih odpadnih voda znaša 0,62 EUR (brez DDV) na m3.

4.
Mesečna tarifa omrežnine za različne dimenzije priključkov:
OMREŽNINA - odvajanje
PREMER

VODOMERA
FAKTOR

OMREŽNINE
EUR NA MESEC

(brez DDV)

DN </= 20 1 3,91

20 >/ = DN < 40 3 11,73

40 >/ = DN < 50 10 39,10

50 >/ = DN < 65 15 58,65

65 >/ = DN < 80 30 117,30

80 >/ = DN < 100 50 195,50

100 >/ = DN < 150 100 391,00

150 < /= DN 200 782,00


