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OBČINA JEZERSKO 
Zg. Jezersko 65, 4206 Zg. Jezersko 
Tel. 04/25 45 110, fax. 04/25 45 111 
obcina@jezersko.si 
 
 
Številka: 030-0001/2016 
Datum: 15.6.2017 
 
 
OBČINSKEMU SVETU OBČINE JEZERSKO  

 

ZADEVA: CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO 

PRAVNA 
PODLAGA: 

Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO- 1A, 
70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 
30/16),  

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12),  

Uredba o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12) 

Odloka o gospodarskih javnih službah Občine Jezersko (Uradni vestnik 
Gorenjske št. 22/01 in 18/02 ter Uradnega vestnika občine Jezersko št. 8/16) 

Statuta Občine Jezersko (Uradni vestnik občine Jezersko št. 01/2011 in 
03/2017) 

PRIPRAVLJALEC: Komunala Kranj d.o.o. in Občinska uprava 

NAMEN: Obravnava in sprejem 

PREDLAGATELJ: Župan Jurij Rebolj 

POROČEVALEC: Predstavnik Komunale Kranj 

OBRAZLOŽITEV: 

 

Cena storitve javne službe oskrbe s pitno vodo je sestavljena iz vodarine in 
omrežnine. Cena omrežnine pokriva stroške najemnine infrastrukture za 
izvajanje dejavnosti oskrbe s pitno vodo, stroške zavarovanja infrastrukture, 
stroške obveznih menjav vodomerov, stroške obnov hišnih priključkov. Na 
podlagi podpisanega sporazuma veljajo za storitve oskrbe s pitno vodo enotne 
cene za vse občine ustanoviteljice Komunale Kranj d.o.o. V letih 2014-2016 so 
občine veliko investirale v novo infrastrukturo, zaradi česar se je povečala 
njena vrednost in posledično najemnina, ki jo mora Komunala Kranj plačevati 
lastniku infrastrukture. V skladu z Uredbo o cenah se najemnina plačuje 
najmanj v višini obračunane amortizacije. 
Tabela 1: Primerjava veljavnih cen, predlaganih cen  in predlaganih cen s 
poračunom 

 Veljavne cene Predlagane 
cene 

Predlagane cene s 
poračunom 

Vodarina  (EUR brez DDV / m3) 0,44 0,44 0,42 
Omrežnina (EUR brez DDV/mesec/DN20) 4,20 5,36 6,38 
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V zadnji koloni Tabele 1 so prikazane cene z upoštevanim poračunom. V 
preteklem obračunskem obdobju je bil poslovni izid na področju vodarine 
pozitiven, na področju omrežnine pa zaradi novozgrajene infrastrukture 
negativen. 
 
V spodnjih tabelah so prikazani izračuni izdatkov reprezentativnega 
gospodinjstva, ki se nanašajo na storitev oskrbe s pitno vodo, ki mesečno 
porabi 16 m3 vode in ki je priključeno na vodovodno omrežje s priključkom 
dimenzije DN20 
 
Tabela 2: Izdatki po veljavnih cenah 

 ENOTA KOLIČINA CENA v EUR brez DDV ZNESEK v EUR z DDV 
vodarina m3 16 0,44 7,71 
omrežnina mesec 1 4,20 4,60 

SKUPAJ IZDATEK NA MESEČNI POLOŽNICI V EUR            
12,31 
 
Tabela 3: Izdatki po predlaganih  cenah z upoštevanjem poračuna 

 ENOTA KOLIČINA CENA v EUR brez DDV ZNESEK v EUR z DDV 
vodarina m3 16 0,42 7,36 
omrežnina mesec 1 6,38 6,99 

SKUPAJ IZDATEK NA MESEČNI POLOŽNICI V EUR            
14,35 
 

PRILOGE: Elaborat o oblikovanju cen storitve oskrba s pitno vodo v Mestni občini Kranj 
ter občinah Medvode, Cerklje, Šenčur, Naklo, Preddvor in Jezersko in 

Obrazložitev elaborata o oblikovanju cen storitve oskrba s pitno vodo v Mestni 
občini Kranj ter občinah Medvode, Cerklje, Šenčur, Naklo, Preddvor in 
Jezersko 

 
PREDLOG 1. SKLEPA: Občinski svet Občine Jezersko sprejme Sklep o potrditvi Elaborata o 

oblikovanju cen storitve oskrba s pitno vodo v Mestni občini Kranj ter občinah 
Medvode, Cerklje, Šenčur, Naklo, Preddvor in Jezersko 

 

PREDLOG 2. SKLEPA: Občinski svet Občine Jezersko sprejme Sklep o določitvi višine cen oskrbe s 
pitno vodo v Občini Jezersko 

 

PREDLOG 3. SKLEPA: Občinski svet Občine Jezersko sprejme Sklep o poračunu cen oskrbe s pitno 
vodo v Občini Jezersko za leto 2016 

 

 

Župan Občine Jezersko 
Jurij REBOLJ 
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PREDLOG 1. SKLEPA 
Na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) in 15. člena Statuta Občine Jezersko (Uradni 
vestnik Občine Jezersko, št. 01/2011 in 03/2017) je občinski svet Občine Jezersko na svoji ___ redni seji 
dne ______ sprejel 
 
 

SKLEP  
o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitve oskrba s pitno vodo v Mestni občini Kranj ter občinah 

Medvode, Cerklje, Šenčur, Naklo, Preddvor in Jezersko 
 

1. člen 
Občinski svet Občine Jezersko potrdi Elaborata o oblikovanju cen storitve oskrba s pitno vodo v Mestni 
občini Kranj ter občinah Medvode, Cerklje, Šenčur, Naklo, Preddvor in Jezersko, ki ga je izdelal izvajalec 
javne službe Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. v maju 2017. 
 
 
 
Številka: ______________ 
Jezersko,  dne ______________ 

Občina Jezersko 
Jurij Rebolj, župan 
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PREDLOG 2. SKLEPA 
Na podlagi Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO- 1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 
48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16), Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12), 
Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja (Uradni list RS, št. 87/2012 in 109/2012), Odloka o gospodarskih javnih službah Občine Jezersko 
(Uradni vestnik Gorenjske št. 22/01 in 18/02 ter Uradnega vestnika občine Jezersko št. 8/16), in 15. člena 
Statuta Občine Jezersko (Uradni vestnik Občine Jezersko, št. 01/2011 in 03/2017) je občinski svet Občine 
Jezersko na svoji ___ redni seji dne ______ sprejel 
 
 

SKLEP 
o določitvi višine cen oskrbe s pitno vodo v Občini Jezersko 

 
1. člen 

Občinski svet Občine Jezersko potrdi Sklep o določitvi višine cen oskrbe s pitno vodo v občini Jezersko, 
na podlagi Elaborata o oblikovanju cen storitve oskrba s pitno vodo v Mestni občini Kranj ter občinah 
Medvode, Cerklje, Šenčur, Naklo, Preddvor in Jezersko, ki ga je izdelal izvajalec javne službe Komunala 
Kranj, javno podjetje, d.o.o. v maju 2017. 
 

2. člen 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme cene storitve oskrbe s pitno vodo v Občini Jezersko: 

- cena vodarine v višini 0,44 EUR/m3, 
- cena omrežnine v višini 5,36 EUR mesečno za vodomer premera DN 20.  

Za ostale zmogljivosti priključkov se uporabljajo faktorji omrežnine določen v Uredbi o metodologiji za 
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 
87/2012 in 109/2012). Navedene cene ne vključujejo DDV. 
 

3. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o višini cene oskrbe s pitno vodo v občini Jezersko 
(Uradni vestnik Občine Jezersko, št. 2/2014). 

 
4. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Jezersko, uporablja pa se od 
1.7.2017 dalje. 
 
 
 
Številka: ______________ 
Jezersko,  dne ______________ 

Občina Jezersko 
Jurij Rebolj, župan 
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PREDLOG 3. SKLEPA 
Na podlagi Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO- 1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 
48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16), Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12), 
Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja (Uradni list RS, št. 87/2012 in 109/2012), Odloka o gospodarskih javnih službah Občine Jezersko 
(Uradni vestnik Gorenjske št. 22/01 in 18/02 ter Uradnega vestnika občine Jezersko št. 8/16), in 15. člena 
Statuta Občine Jezersko (Uradni vestnik Občine Jezersko, št. 01/2011 in 03/2017) je občinski svet Občine 
Jezersko na svoji ___ redni seji dne ______ sprejel 

 
SKLEP 

o poračunu cen oskrbe s pitno vodo v Občini Jezersko za leto 2016 
 

1. člen 
Občinski svet Občine Jezersko potrdi Sklep o poračunu cen oskrbe s pitno vodo v občini Jezersko, na 
podlagi Elaborata o oblikovanju cen storitve oskrba s pitno vodo v Mestni občini Kranj ter občinah 
Medvode, Cerklje, Šenčur, Naklo, Preddvor in Jezersko, ki ga je izdelal izvajalec javne službe Komunala 
Kranj, javno podjetje, d.o.o. v maju 2017. 

 
2. člen 

Občinski svet Občine Jezersko potrjuje poračun cene izvajanja storitve vodarine v višini -0,02 €/m3. 
Navedena cena ne vključuje davka na dodano vrednost. 

 
3. člen 

Občinski svet Občine Jezersko potrjuje poračun cene omrežnine v višini 1,02 € mesečno za vodomer 
premera DN 20. Za ostale zmogljivosti priključkov se uporabljajo faktorji omrežnine določen v Uredbi o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja 
(Uradni list RS, št. 87/2012 in 109/2012). Navedena cena ne vključuje davka na dodano vrednost. 

 
4. člen 

 
Poračun se izvede pri računih za komunalne storitve za obdobje od 1.7.2017 do 30.6.2018, in sicer tako, 
da se ceni posamezne storitve oskrbe s pitno vodo v občini Jezersko prišteje ceno poračuna za leto 2016. 

 
5. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Jezersko, uporablja pa se od 
1.7.2017 do 30.6.2018. 
 
 
 
Številka: ______________ 
Jezersko,  dne ______________ 

Občina Jezersko 
Jurij Rebolj, župan 

 














































