
 

 

 

 

 

 

 

 

CENIK KOMUNALNIH STORITEV ZA OBČINO 

SELNICA OB DRAVI 
 

Cene so oblikovane skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, 

št. 87/2012 in 109/2012) in Elaboratom o oblikovanju cen izvajanja storitev gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in 

padavinske odpadne vode, ki ga je občinski svet občine Selnica ob Dravi sprejel s sklepom na 20. redni seji dne 17.6.2021. 

 

Cena odvajanja in čiščenja odpadnih vod je sestavljena iz variabilnega dela - odvajanje, čiščenje ter fiksnega dela - omrežnina odvajanje, 

omrežnina čiščenje. Dodatno se obračuna okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. 

 

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE _______________________ 

 

POSTAVKA ENOTA 
CENA v EUR 

brez DDV 
CENA v EUR 
z 9,5% DDV 

Odvajanje komunalne odpadne vode m3 0,2848 0,3119 

Čiščenje komunalne odpadne vode m3 0,8279 0,9066 

Odvajanje padavinske odpadne vode m3 0,1672 0,1831 

Čiščenje padavinske odpadne vode m3 0,1850 0,2026 

 

Enota količine storitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin je izražena v m3 

opravljene storitve, za katero se šteje količina dobavljene pitne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo ali čisti na komunalni čistilni napravi. 

Kadar se poraba pitne vode ne ugotavlja z obračunskim vodomerom, se cena obračuna na podlagi števila stalno in začasno prijavljenih 

stanovalcev. 

 

OMREŽNINA - ODVAJANJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE______________________ 

 

PREMER  
VODOMERA 

ENOTA 
CENA v EUR 

brez DDV 
CENA v EUR 
z 9,5% DDV 

DN ≤ 20 mesec 7,6366 8,3621 

20 < DN < 40 mesec 22,9100 25,0865 

40 ≤ DN < 50 mesec 76,3700 83,6252 

50 ≤ DN < 65 mesec 114,55 125,4323 

 

Omrežnina se zaračunava mesečno in ni odvisna od porabe vode, temveč od velikosti vodomera oz. priključka in je zato vsak mesec enaka.    

Cena omrežnine odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode je navedena z upoštevano 30% subvencijo za gospodinjstva in izvajalce 

nepridobitnih dejavnosti. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

OMREŽNINA – ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE________________________ 

 

PREMER  
VODOMERA 

ENOTA 
CENA v EUR 

brez DDV 
CENA v EUR 
z 9,5% DDV 

DN ≤ 20 mesec 2,4144 2,6438 

20 < DN < 40 mesec 7,2400 7,9278 

40 ≤ DN < 50 mesec 24,1400 26,4333 

50 ≤ DN < 65 mesec 36,2200 39,6609 

 
Omrežnina se zaračunava mesečno in ni odvisna od porabe vode, temveč od velikosti vodomera oz. priključka in je zato vsak mesec enaka.  

Cena omrežnine čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode je navedena z upoštevano 45% subvencijo za gospodinjstva in izvajalce 

nepridobitnih dejavnosti. 

   

 

OKOLJSKA DAJATEV__________________________________________________________________ 

 

POSTAVKA ENOTA 
CENA v EUR 

brez DDV 

Okoljska dajatev za uporabnika, priključenega na kanalizacijski 
sistem, ki se zaključuje s sekundarnim ali terciarnim čiščenjem ali 
malo komunalno čistilno napravo do 50 PE (MKČN) z ustreznim 

učinkom čiščenja ter za lastnike nepretočnih greznic, kjer se cikel 
čiščenja konča na ustrezni čistilni napravi za prevzem greznične 

gošče in blata 

m3 0,0528 

Okoljska dajatev za uporabnika, ki ni priključen na kanalizacijski 
sistem in odpadno vodo odvaja v obstoječo pretočno greznico 

m3 0,5283 

Okoljska dajatev za uporabnika brez merjenja porabe pitne vode oseba/leto 26,4125 

 
Okoljska dajatev zaradi odvajanja odpadne vode je zaračunana v imenu in za račun občine. DDV se za storitev okoljske dajatve ne 

obračunava. 

 

STORITVE POVEZANE Z RAVNANJEM Z VSEBINO GREZNIC IN MKČN___________________________ 

 

POSTAVKA ENOTA 
CENA v EUR 

brez DDV 
CENA v EUR 
z 9,5% DDV 

Prevzem blata in gošče iz nepretočnih 
greznic in čiščenje na komunalni čistilni 

napravi 
m3 0,3298 0,3611 

Prevzem blata iz male komunalne čistilne 
naprave in njegova obdelava na komunalni 

čistilni napravi 
m3 0,3298 0,3611 

 

Storitve povezane z greznicami in MKČN se obračunavajo mesečno glede na porabo pitne vode. 



 

 

 

 

 

 

 

 
DODATNE STORITVE_________________________________________________________________ 

 
 

 
Direktor: 

Andrej Sitar, dipl. ekon. 
Vse cene veljajo od 1.7.2021 dalje do potrditve novega elaborata. 

POSTAVKA ENOTA 
CENA v EUR 

brez DDV 

CENA v EUR 
z 9,5%  ali 22 

DDV 

Pregled/nadzor pri izgradnji kanalizacijskega priključka s izdajo 
izjave o ustreznosti kanalizacijskega priključka 

kos 40,97 49,98 

Pregled MKČN kos 40,97 49,98 

Izdaja tehničnih smernic za gradnjo kanalizacijskega priključka kos 25,00 30,50 

Odklop kanalizacijskega priključka kos 88,00 107,36 

Prevzem, odvoz in obdelava gošč iz premičnih suhih stranišč m³ 29,68 32,50 


