
Na podlagi 41. in 81. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne 
vode na območju Občine Veržej (Uradni list RS, št. 39/2010) ter 17. člena Odloka o 
ustanovitvi Javnega podjetja Prlekija d.o.o. (Ur. list RS, št. 24/2009) je Občinski svet Občine 
Veržej na svoji 28. redni seji dne 8.7.2010 sprejel 

 
 

PRAVILNIK O TARIFNEM SISTEMU 
 

za obračun tarif omrežnin, stroškov odvajanja in čiščenja komunalne 
in padavinske odpadne vode, stroškov okoljske dajatve 

 
I.      SPLOŠNE DOLOČBE 

  
1. člen 

 
S tem pravilnikom o tarifnem sistemu se določajo elementi za obračun tarif stroškov 
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter stroškov okoljskih dajatev. 
  

2. člen 
 

Tarifni sistem velja za vse uporabnike infrastrukture odvajanja in čiščenja komunalne in 
padavinske odpadne vode, ki so ali bodo priključeni na sisteme, ki so v lasti Občine Veržej in 
ki so dani v poslovni najem izvajalcu obvezne gospodarske javne službe, Javnemu podjetju 
Prlekija d.o.o..  
  

3. člen 
 

Tarifne postavke za posamezne elemente obračuna določi Občinski svet občine Veržej in jih 
javno objavi. 
 

II.     DEFINICIJE 
  

4. člen 
 

Elementi obračuna, za katere se določajo tarifne postavke, so: 
 

• stroški odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode 

• stroški čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, 

• stroški vezani na greznice in MKČN, 

• stroški okoljskih dajatev. 
  

5. člen 
 
Stroški odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode so del cene, ki pokriva stroške 
izvajanja javne službe in se uporabnikom zaračunava praviloma mesečno glede na 



dobavljeno količino pitne vode v skladu z določili Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 63/2009) s 
poznejšimi spremembami. 
  

6. člen 
 
Stroški čiščenja komunalne in padavinske odpadne so stroški izvajanja storitev javne službe 
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode vključujejo proizvajalne 
stroške, splošne stroške izvajanja javne službe. 
 

7. člen 
 
Stroški vezani na greznice in MKČN so stroški prevzema blata iz obstoječih greznic ali MKČN 
pri uporabniku storitev in stroški ravnanja z blatom v postopku čiščenja na ČN, ter se 
obračunavajo glede na količino opravljene storitve. 
 

8. člen 
 
Stroški okoljskih dajatev so stroški za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne in 
padavinske odpadne vode v skladu s predpisom, ki ureja okoljske dajatve za onesnaževanje 
okolja zaradi odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode. 
 
 

III. TARIFNE POSTAVKE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN  
PADAVINSKE ODPADNE VODE 

  
9. člen 

 
Tarifne postavke za posamezne elemente obračuna so: 
 

• tarifna postavka za obračun stroškov odvajanja  

• tarifna postavka za obračun stroškov čiščenja  

• tarifna postavka za obračun stroškov greznic in MKČN. 

• tarifna postavka za obračun stroškov okoljskih dajatev 
 

10. člen 
 
Stroški izvajanja storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, so 
stroški ki vključujejo: 
 

• proizvajalne stroške izvajanja storitve javne službe 

• stroške materiala 

• stroške storitev 

• stroške dela 

• stroške vzdrževanja javne infrastrukture ter osnovnih sredstev in naprav, ki niso javna 
infrastruktura 



• druge proizvajalne stroške, ki vključujejo stroške, ki nastajajo v procesu izvajanja 
storitve javne službe in niso vključeni med stroške materiala, storitev, dela, 
vzdrževanja ali amortizacije. 

• splošne stroške, ki so neproizvajalni stroški izvajanja storitve javne službe, ki nastajajo 
izven procesa izvajanja storitve in so nujno potrebni za njegov nemoten potek 

• donos na vložena sredstva izvajalca 
 

11. člen 
 
Odvedeno količino komunalne odpadne vode se ugotavlja glede na porabljeno količino vode 
na osnovi odčitkov vodomera, vgrajenega na merilnem mestu oziroma glede na določila 23. 
člena Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Veržej.  
Podatki o letni količini odpadne vode za posameznega industrijskega uporabnika se 
ugotavljajo na podlagi podatkov o dovedeni ali zajeti vodi skladno z 59. členom Odloka o 
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Veržej.  
 
V skladu z 63. členom Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne 
vode na območju Občine Veržej mora industrijski uporabnik na lastne stroške zgraditi, urediti 
in vzdrževati kontrolno merilno mesto pred izpustom odpadne vode v javno kanalizacijo, ki 
mora biti opremljeno z ustrezno merilno napravo – merilcem pretoka odpadne vode. 
 

12. člen 
 
Za odvedeno količino padavinske odpadne vode se šteje povprečna letna količina padavin, ki 
pade na utrjeno javno površino ali streho, s katerih se padavinska odpadna voda odvaja v 
javno kanalizacijo, glede na povprečna letna količina padavin v obdobju zadnjih petih let, ki 
je za območje utrjene površine izmerjena v okviru meritev državne mreže meteoroloških 
postaj na območju Občine Ljutomer.  
  

13. člen 
 
Stroški odvajanja za m3 odvedene komunalne oziroma padavinske vode znašajo: 
 

ODVAJANJE ODPADNE  VODE 
Datum 

veljavnosti 
cene 

Osnovna 
cena v 

EUR/m3 
DDV-8,5%                    

v EUR 
Skupaj z DDV v 

EUR/m3 

gospodinjstvo 01.05.2006 0,1513   0,0129   0,1642   

gospodarstvo in drugi porabniki 01.05.2006 0,1513   0,0129   0,1642   

 
 

14. člen 
 
Sredstva, zbrana z obračunom stroškov odvajanja, so prihodek izvajalca javne službe in 
pokrivajo obratovalne in druge stroške javnega sistema za odvajanja komunalne in 
padavinske odpadne vode v skladu z veljavno zakonodajo.  
 
 

 



15. člen 
 
Stroški čiščenja komunalne in padavinske odpadne so ovrednoteni z obstoječo ceno in 
znašajo:     
 

 ČIŠČENJE ODPADNE VODE 
Datum veljavnosti 

cene 

Osnovna 
cena v 

EUR/m3 

DDV-8,5%                    
v EUR 

Skupaj z DDV 
v EUR/m3 

- gospodinjstvo 01.05.2006 0,3755   0,0319   0,4074   

- gospodarstvo in drugi porabniki 01.05.2006 0,5618   0,0478   0,6096   

 
 
 

V skladu z 60. členom Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne 
vode na območju Občine Veržej mora industrijski uporabnik, ki je zavezanec za ugotovitev 
prvih meritev in emisijskega monitoringa, poročila o le-teh, ki so izdelana skladno s predpisi, 
tekoče posredovati izvajalcu javne službe. Poročilo o obratovalnem monitoringu mora 
izvajalcu javne službe posredovati v pisni ali elektronski obliki do 31. marca tekočega leta za 
preteklo leto, katera so podlaga za izračun čiščenje industrijske odpadne vode.   
 

16. člen 
 

Za količino čiščenja komunalne odpadne vode se šteje količino odvedene komunalne 
odpadne vode in se obračunava v kubičnih metrih. 
 

17. člen 
 
Za količino čiščenja padavinske odpadne vode se šteje količino odvedene komunalne 
padavinske vode in se obračunava v kubičnih metrih. 
 

18. člen 
 

Sredstva, zbrana z obračunom čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode, so prihodek 
izvajalca javne službe in pokrivajo obratovalne in druge stroške javnega sistema za čiščenje 
komunalne in padavinske odpadne vode v skladu z veljavno zakonodajo. 
  

19. člen 
 

Stroški vezani na greznice in MKČN 
 
1. TRANSPORTNI STROŠKI 

    
Enota 

Osnovna 
cena v EUR 

DDV-8,5%                    
v EUR 

Skupaj z DDV v 
EUR 

- oddaljenost do 5 km kom 29,6779   2,5226   32,2005   

- oddaljenost od 6 do 10 km kom 35,6118   3,0270   38,6388   

- oddaljenost od 11 do 20 km kom 40,3939   3,4335   43,8274   

- oddaljenost več kot 20 km kom 57,7533   4,9090   62,6623   

 
  

 
  

   



2. PRAZNJENJE GREZNICE ALI MKČN 

    
Enota 

Osnovna 
cena v EUR 

DDV-8,5%                    
v EUR 

Skupaj z DDV v 
EUR 

- praznjenje greznice ali MKČN do 6 m
3
 kom 15,3898   1,3081   16,6979   

        

3. IZPIRANJE GREZNICE ALI MKČN 

    
Enota 

Osnovna 
cena v EUR 

DDV-8,5%                    
v EUR 

Skupaj z DDV v 
EUR 

- izpiranje greznice ali MKČN (glede na 
volumen čiste vode) m

3
 1,6692   0,1419   1,8111   

 

4. ČIŠČENJE GOŠČ IZ GREZNIC in MKČN 

  
(glede na volumen grezničnih gošč) Eno

ta 
Osnovna 

cena v EUR 
DDV-8,5%                    

v EUR 
Skupaj z DDV v 

EUR 

- gospodinjstva-nepretočne greznice in MKČN m
3
 1,9651   0,1670   2,1321   

- gospodinjstva-pretočne greznice m
3
 4,9127   0,4176   5,3303   

- gospodarstvo-nepretočne greznice in MKČN m
3
 2,3581   0,2004   2,5585   

- gospodarstvo-pretočne greznice m
3
 5,8952   0,5011   6,3963   

        

5. OSTALE STORITVE S KOMBINIRANIM VOZILO MORO SV-6 

    
Enota 

Osnovna 
cena v EUR 

DDV-8,5%                    
v EUR 

Skupaj z DDV v 
EUR 

- strojno čiščenje kanala ura 69,6879   5,9235   75,6114   

- strojno izčrpavanje kanala ura 62,1766   5,2850   67,4616   

 
 

20. člen 
 

Stroški okoljskih dajatev so stroški za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne in 
padavinske odpadne vode. 
  
Zavezanec za plačilo okoljske dajatve zaradi odvajanja komunalne odpadne vode je pravna 
ali fizična oseba, ki je lastnik ali upravnik stavbe, v kateri nastaja komunalna odpadna voda  
in s tem povzroča obremenjevanje okolja zaradi onesnaževanja.  
 
Za zavezanca za komunalno odpadno vodo okoljsko dajatev izračunava, zaračunava in 
vplačuje izvajalec gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in 
padavinske vode. 
 
Stroški okoljske dajatve se v primerih kjer se poraba pitne vode ugotavlja z merjenjem 
odvzema pitne vode iz javnega ali lastnega vodovodnega sistema zaračunavajo na m3 
porabljene vode. 
 
Stroški okoljske dajatve v primerih kjer se poraba pitne vode ne ugotavlja z merjenjem 
odvzema pitne vode iz javnega ali lastnega vodovodnega sistema se zaračunavajo po osebah 
na leto. 
 
 
 
 



OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA 

Merjenje porabe pitne vode 
Datum 

veljavnosti cene 

Osnovna 
cena v 

EUR/m
3
 

DDV-8,5%                    
v EUR 

Skupaj z DDV v 
EUR/m

3
 

uporabniki priključeni na malo 
čistilno napravo (ko obratuje v skladu 

s predpisi) ali skupno čistilno 
napravo z merjenjem odvzema pitne 

vode 

01.01.2010 0,0528 0,0045 0,0573 

uporabniki imajo greznico z 
merjenjem odvzema pitne vode 

01.01.2010 0,5283 0,0449 0,5732 

Ni merjenja porabe pitne vode 
Datum 

veljavnosti cene 

Osnovna 
cena v  EUR 
oseba/leto 

DDV-8,5%                    
v EUR 

Skupaj z DDV v 
EUR oseba/leto 

uporabniki, kjer ni merjenja odvzema 
vode, uporabniki imajo malo čistilno 

napravo (ko obratuje v skladu s 
predpisi) 

01.01.2010 2,6413 0,2245 2,8658 

uporabniki, kjer ni merjenja odvzema 
vode in imajo greznico 

01.01.2010 26,4125 2,2451 28,6576 

 
 

IV.    KONČNE DOLOČBE 
  

21. člen 
 
Vse cene so navedene brez davka na dodano vrednost in drugih morebitnih davščin. 
 

22. člen 
 
Cene za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in cene omrežnin se 
sprejema na način, kot ga določajo predpisi na državnem nivoju.  
  

23. člen 
 

Do izdelave evidence streh, s katerih se odpadna padavinska voda odvaja v javno 
kanalizacijo, se cene za storitve odvajanja in čiščenja padavinske odpadne vode s streh ne 
oblikuje in ne zaračunava. 
 

24. člen 
 
Ta tarifni sistem se uporablja od 8.7.2010 dalje. 
 
Številka: 0321-2/2010-27; 3544-1/2010-19 
Veržej, dne 8.7.2010 
 
 
        Občinski svet Občine Veržej 
                                                                                                         Slavko PETOVAR , l.r. 
                                                                                                                 ŽUPAN 


