Sklep o določitvi cene odvajanja, čiščenja, omrežnine in cena storitve pregleda obratovanja male
komunalne čistilne naprave do 50 PE in pregled priklopa na sistem javne kanalizacije v Občini HočeSlivnica
Uradno glasilo slovenskih občin, št. 8/2021
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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 8. člena Statuta Občine Hoče-Slivnica (UGSO,
št. 6/2018, 27/2020) je Občinski svet občine Hoče-Slivnica na svoji 16. redni seji, dne 10. 2. 2021 sprejel

SKLEP
O DOLOČITVI CENE ODVAJANJA, ČIŠČENJA, OMREŽNINE IN CENA STORITVE PREGLEDA
OBRATOVANJA MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE DO 50 PE IN PREGLED PRIKLOPA
NA SISTEM JAVNE KANALIZACIJE
V OBČINI HOČE- SLIVNICA
1.
S tem sklepom se določi cena odvajanje za normalno uporabo vode, omrežnina ter cena storitve
pregleda obratovanja male komunalne čistilne naprave in pregled priklopa na sistem javne kanalizacije
do 50 PE na območju občine Hoče-Slivnica.
2.
Cena storitve gospodarske javne službe odvajanja komunalne odpadne vode v letu 2021 ostaja
skladno s koncesijsko pogodbo v višini: 0,4035 [€/m3].
3.
Mesečna tarifa omrežnine za odvajanje in za dimenzijo priključka znaša:
Odvajanje
PREMER VODOMERA
DN < / = 20
20 < DN < 40
40 < / = DN < 50
50 < / = DN < 65
65 < / = DN < 80
80 < / = DN < 100
100 < / = DN < 150
150 < / = DN

FAKTOR
OMREŽNINE
1
3
10
15
30
50
100
200

€/ na mesec
7,04
21,11
70,38
105,56
211,13
351,88
703,75
1407,51

4.
Obračunska cena storitve posamezne javne službe črpanje obstoječih pretočnih greznic, nepretočnih
greznic in malih čistilnih naprav mesečni obračun koriščenje storitve 1x na tri leta in pregled malih ČN
v roku 1x na tri leta po planu izvajalca javne službe
· 0,2949 €/m3 mesečni obračun glede na porabo pitne vode.
5.
Črpanje in odvoz blata in vode iz obstoječih in nepretočnih greznic in odvoz in prevzem blata iz malih
ČN 32,77 €/m3 +1,7735 €/m3 izven plana.
6.
Cena pregleda priklopa na sistem javne kanalizacije 34,93 [€]/komad.
7.
V letu 2021 se subvencionira omrežnina v višini 5,04 €. V letu 2022 3,54 € in v letu 2023 1,54 €. Do
subvencije so upravičeni vsi uporabniki storitev javne službe, ki so gospodinjstva ali izvajalci
nepridobitnih dejavnosti.
V cene ni zajet davek na dodano vrednost.

8.

9.
Sklep začne veljati v 15. dneh od objave v Uradnem glasilu Slovenskih občin, cene pa se začnejo

obračunavati s 1. 4. 2021.
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