
	 	 MEDOBČINSKI	URADNI	VESTNIK	 ŠT.	17	–	30.	6.	2020

3. člen
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi potrjuje cene mesečne 

omrežnine za odvajanje in čiščenje glede na dimenzijo priključ-
ka:
1. ODVAJANJE – Potrjena cena odvajanja komunalnih 

in padavinskih voda za vse uporabnike
Vodomer Število

priključ-
kov

Faktor Skupno 
število 

po 
faktorjih

Omrežnina 
na priključek 
po faktorjih 

na mesec

DN < 20 444 1 444 12,47 €

20 < DN <40 4 3 12 37,40 €

40 < DN <50 3 10 30 124,68 €

50 < DN <65 2 15 30 187,01 €

65 < DN <80 0 30 0

80 < DN <100 0 50 0

100 < DN <150 0 100 0

150 < DN 0 200 0

Navedene cene so brez DDV-ja.
2. ČIŠČENJE – Potrjena cena čiščenja komunalnih in pa-

davinskih voda za vse uporabnike
Vodomer Število

priključ-
kov

Faktor Skupno 
število 
po fak-
torjih

Omrežnina 
na priključek 
po faktorjih 

na mesec

DN < 20 1314 1 1314 6,08 €

20 < DN <40 14 3 42 18,23 €

40 < DN <50 1 10 10 60,78 €

50 < DN <65 1 15 15 91,17 €

65 < DN <80 0 30 0

80 < DN <100 0 50 0

100 < DN <150 0 100 0

150 < DN 0 200 0

Navedene cene so brez DDV-ja.
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Na podlagi določil 5. člena Uredbe o metodologiji za obli-
kovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012 in 109/2012), 
36. člena Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne 
službe odvajanje in čiščenja komunalne in padavinske odpadne 
vode v občini Selnica ob Dravi (MUV št. 7/2017) in 1. člena 
Sprememb in dopolnitev odloka o načinu opravljanja lokalne 
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in 
padavinske odpadne vode v Občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 
26/2017) je Občinski svet Občine Selnica ob Dravi na svoji 13. 
redni seji dne, 18. junija 2020, sprejel

S K L E P
o potrditvi cen storitev in Elaborata o oblikovanju cen 
izvajanja storitev obvezne gospodarske javne službe 

odvajanja in čiščenja odpadne vode v občini Selnica ob 
Dravi

1. člen
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi potrjuje Elaborat o 

oblikovanju cen izvajanja storitev gospodarske javne službe od-
vajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v ob-
čini Selnica ob Dravi.

2. člen
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi potrjuje cene storitev 

odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, 
in sicer:
- Cena odvajanja komunalne odpadne vode: 
 0,2850 €/m3.
- Cena odvajanja padavinske vode iz javnih površin: 
 0,1904 €/m3.
- Cena čiščenja komunalne odpadne vode: 
 0,8320 €/m3.
- Cena čiščenja padavinske vode iz javnih površin: 
 0,2207 €/m3.

Navedene cene so brez DDV-ja.
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5. člen
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi potrjuje cene storitev 

povezanih z malimi komunalnimi čistilnimi napravami (MKČN), 
nepretočnimi in pretočnimi greznicami, in sicer:
- Storitev povezanih z malimi komunalnimi čistilnimi na-

pravami (MKČN), nepretočnimi in pretočnimi greznicami: 
0,33 €/m3.

- Omrežnina za čistilno napravo se obračuna mesečno v viši-
ni 2,43 € (z upoštevano subvencijo iz 4. člena tega sklepa).

Navedene cene so brez DDV.

6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem vestniku. Cene storitev po tem sklepu se začnejo 
uporabljati s 1. julijem 2020.

Številka: 354-17/2020 Županja
Datum: 18. junij 2020 dr. Vlasta Krmelj, univ. dipl. inž., s.r.

4. člen
Občina subvencionira omrežnino odvajanja odpadnih voda 

za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti v višini 40 
%. Subvencije se financirajo iz občinskega proračuna za tekoče 
leto. Subvencionirana cena za upravičence do subvencije tako 
znaša:

ODVAJANJE – Potrjena cena odvajanja komunalnih in pada-
vinskih voda za upravičence subvencij.

Vodomer Število
priključ-

kov

Faktor Skupno 
število 

po 
faktorjih

Omrežnina 
na priključek 
po faktorjih 

na mesec

DN < 20 444 1 444 7,48 €

20 < DN <40 4 3 12 22,44 €

40 < DN <50 3 10 30 74,81 €

50 < DN <65 2 15 30 112,21 €

65 < DN <80 0 30 0

80 < DN <100 0 50 0

100 < DN <150 0 100 0

150 < DN 0 200 0

Navedene cene so brez DDV-ja.
Občina subvencionira omrežnino čiščenja odpadnih voda za 

gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti v višini 60 %. 
Subvencije se financirajo iz občinskega proračuna za tekoče leto. 
Subvencionirana cena za upravičence do subvencij tako znaša:

ČIŠČENJE – Potrjena cena čiščenja komunalnih in padavin-
skih voda za upravičence subvencij.

Vodomer Število
priključ-

kov

Faktor Skupno 
število 
po fak-
torjih

Omrežnina 
na priključek 
po faktorjih 

na mesec

DN < 20 1314 1 1314 2,43 €

20 < DN <40 14 3 42 7,29 €

40 < DN <50 1 10 10 24,31 €

50 < DN <65 1 15 15 37,47 €

65 < DN <80 0 30 0

80 < DN <100 0 50 0

100 < DN <150 0 100 0

150 < DN 0 200 0

Navedene cene so brez DDV-ja.


