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Mnenje SSVUJD k Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske 
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Maribor 
 
 
Spoštovane mestne svetnice in mestni svetniki Mestnega sveta Mestne občine Maribor! 
Spoštovani člani Odbora za komunalne in javne gospodarske službe MS MOM! 
 
Na 29. seji Mestnega sveta MOM v četrtek, 5. 10. 2017, bo na dnevnem redu tudi zgoraj naveden Odlok, 
ki naj bi ga sprejeli po skrajšanem postopku. 

S tem Odlokom mestna uprava na neustrezen način odpravlja posledice nezakonito določene cene za 
praznjenje greznic in malih čistilnih naprav. Namesto da bi odpravili nezakonitost pri določitvi cene, 
mestna uprava spreminja Odlok in s tem omogoča inšpekcijsko represijo nad uporabniki storitve.  

Inšpekcijska represija sploh ne bi bila potrebna, če bi bila cena zakonito določena. Mestni svet je namreč v 
ELABORATU o določitvi cene za odvajanje odpadne vode v Mestni občini Maribor, nezakonito določil ceno 
za odvajanje odpadne vode v greznice in male čistilne naprave. Posledica nezakonito določene cene, ki 
namesto plačila za praznjenje greznic glede na količino dobavljene pitne vode, določa plačilo glede na 
količino odpeljane vsebine greznice je, da uporabniki naročajo praznjenje greznic nepooblaščenemu 
izvajalcu, ki ponuja nižjo ceno kot Nigrad. Nezakonitost določene cene za odvajanje odpadnih vod v 
greznice in male čistilne naprave v Mestni občini Maribor je ugotovilo tudi Ministrstvo za okolje in prostor. 

V kolikor bi bila cena praznjenja določena zakonito, tako kot to predpisuje UREDBA O ODVAJANJU IN 
ČIŠČENJU ODPADNIH VOD (v nadaljevanju: UREDBA), glede na količino porabljene pitne vode, uporabniki 
ne bi naročali praznjenja greznic pri nepooblaščenem izvajalcu, ker bi storitev Nigradu plačevali 
mesečno. Represija inšpekcije nad uporabniki storitve v tem primeru sploh ne bi bila potrebna. Nigrad 
pa bi moral izvajati praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav neodvisno od naročila 
uporabnikov in o rokih prevzema vsebine greznic uporabnike pisno obvestiti, tako kot to predpisuje 
UREDBA. Tega sedaj ne dela, čeprav je to po UREDBI prekršek, z zagroženo globo od 4.000 do 10.000 
EUR.  

Spoštovane mestne svetnice in mestni svetniki! Predlagamo vam, da ne podprete predlaganega 
skrajšanega postopka sprejemanja zgoraj navedenega Odloka in s tem omogočite konstruktivno 
razpravo o tej problematiki in ne le vlaganje amandmajev. 

 
Lep pozdrav! 
Samoorganiziran svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin 
 

V vednost: 
- mediji 


