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4. člen
Mesečna tarifa omrežnine za odvajanje komunalne odpadne 

vode in za dimenzijo vodovodnega priključka znaša: 
VODOMER (DN) FAKTOR 

OMR
OMR na vodomer 

(€/mesec)

DN < / = 20 1 3,2769

20 < DN < 40 3 9,8307

40 < / = DN < 50 10 32,7690

50 < / = DN < 65 15 49,1535

65 < / = DN < 80 30 98,3070

80 < / = DN < 100 50 163,8450

100 < / = DN < 150 100 327,6900

150 < / = DN 200 655,3800

5. člen
Cena storitve pregleda obratovanja male komunalne čistilne 

naprave do 50 PE znaša 34,93 EUR brez DDV za pregled 1x na 
tri leta, kjer se ne izvaja mesečni obračun na količino porabljene 
pitne vode.

6. člen
Določi se cena pregleda priklopa na sistem javne kanalizacije 

34,93 EUR brez DDV /komad pregleda priključka.

7. člen
K vsem cenam se prišteje DDV v skladu z veljavno davčno 

stopnjo.

8. člen
Sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in začne 

veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. oktobra 
2022.
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Na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen stori-
tev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja 
(Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012, 76/2017, 78/2019, 44/22 
– ZVO-2) in Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodar-
ske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavin-
ske odpadne vode v Mestni občini Maribor (MUV št. 11/2016, 
27/2017, 21/2021) ter 15. in 23. člena Statuta Mestne občine 
Maribor (MUV, št. 10/2011, 8/2014, 12/2019, 4/2022) se je 
Mestni svet Mestne občine Maribor na svoji 36. redni seji, dne 
22. septembra  2022 seznanil z elaboratom in potrdil

S K L E P
o ceni odvajanja odpadne vode, omrežnine, ceni pregleda 
malih komunalni čistilnih naprav do 50 PE, ceni pregleda 

priklopa na sistem javne kanalizacije v Mestni občini 
Maribor

1. člen
S tem sklepom se potrdijo cene storitve javne službe odva-

janja komunalne odpadne vode na območju Mestne občine 
Maribor na podlagi predloga izvajalca javne službe skladno s 
priloženim Elaboratom odvajanja komunalne odpadne vode na 
območju Mestne občine Maribor.

2. člen
Cena storitve gospodarske javne službe odvajanja odpadne 

vode znaša v EUR/m3: 
- 0,39021 EUR/m3 brez DDV glede na količino porabljene 

pitne vode.

3. člen
Obračunska cena storitve posamezne javne službe črpanje 

obstoječih pretočnih greznic, nepretočnih greznic in malih čistil-
nih naprav mesečni obračun koriščenje storitve 1x na tri leta in 
pregled malih ČN v roku 1x na tri leta po planu izvajalca javne 
službe v EUR/m3: 
- 0,37265 EUR/m3 brez DDV glede na količino porabljene 

pitne vode.


