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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: SKLEP O OMEJITVAH OBRAČUNSKIH KOLIČIN POVEZANIH Z NEPRETOČNIMI 
GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI 
ČISTILNIMI NAPRAVAMI V OBČINI JEZERSKO 

PRAVNA 
PODLAGA: 

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12),  
 
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode v 
Občini Jezersko (UV Občine Jezersko, št. 5/2013), 
 
15. člen Statuta Občine Jezersko (UV Občine Jezersko, št. 01/2011 in 3/2017) 
 

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

NAMEN: Obravnava in sprejem 

PREDLAGATELJ: Župan Jurij Rebolj 

POROČEVALEC: Predstavnik Komunale Kranj 

OBRAZLOŽITEV: 

 

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, v 
nadaljevanju Uredba MEDO) določa, da je enota količine storitve prevzema 
blata in ravnanja z blatom iz obstoječih greznic ali MKČN ter obratovalnega 
monitoringa za MKČN izražena v m3 opravljene  storitve za katero se šteje 
količina dobavljene pitne vode, ki se odvaja v greznico ali MKČN. Kadar se 
poraba pitne vode ne ugotavlja z obračunskim vodomerom, se za stavbe, v 
katerih se opravljajo storitve javne službe oskrbe s pitno vodo, se upošteva 
normirana poraba pitne vode, ki znaša 0,15 m3 na osebo na dan. 
Praznjenje greznic se izvaja sistematično po planu izvajalca najmanj enkrat na 
tri dela ali po naročilu uporabnika. Cena pokriva stroške enkratnega 
praznjenja na tri leta, vsako praznjenje se uporabniku zaračuna po ceni v 
veljavnem ceniku, zmanjšani za 30 %. V primeru, da uporabnik potrebuje 
večkratno praznjenje, se sklene pogodba. Osnovna cena praznjenja greznic v 
občini Jezersko znaša 183,95 EUR brez DDV za opravljeno storitev. Povprečna 
poraba vode na gospodinjstvo v občini znaša cca 9 m3.  
Količina prevzetega blata ob praznjenju greznice je predvsem odvisna od 
velikosti greznice in ni sorazmerna s količino porabljene vode oz. številom 
oseb v stavbi.  
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Uporabniki z večjim številom prebivalcev v gospodinjstvu in z nadpovprečno 
porabo vode, so zaradi načina obračuna storitve, ki je določen v uredbi MEDO, 
za storitev praznjenja greznice plačali v treh letih bistveno več, kot znašajo 
stroški opravljene storitve. 
Zato predlagamo sprejetje sklepa, ki bi odpravil nepravičnost pri 
zaračunavanju storitve za te uporabnike oziroma približno izenačil plačilo za 
storitev z povzročenimi stroški. 
Po drugi strani pa so predvsem na območjih občine, kjer ni javnega 
vodovodnega omrežja, počitniški objekti brez stalno prijavljenih oseb, ki imajo 
greznice in je zato storitev praznjenja potrebno izvajati, ne obstaja pa z 
Uredbo MEDO predpisana količina za obračun storitve. 
 

PRILOGE: / 

PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Jezersko sprejme Sklep o omejitvah obračunskih količin 
povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi 
komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Jezersko. 

 

Župan Občine Jezersko 
Jurij REBOLJ 
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PREDLOG 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), Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne 
odpadne ter padavinske vode v Občini Jezersko (UV Občine Jezersko, št. 5/2013) in 15. člena Statuta 
Občine Jezersko (UV Občine Jezersko, št. 01/2011 in 3/2017) je občinski svet Občine Jezersko na svoji 
___ redni seji dne ______ sprejel 
 
 

SKLEP  
o omejitvah obračunskih količin povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in 

malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Jezersko 
 
 

1. člen 
Pri obračunu storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi 
komunalnimi čistilnimi napravami se:  

 kadar je poraba vode merjena z obračunskimi vodomeri, upošteva dobavljena količina pitne 
vode, merjena z obračunskimi vodomeri, vendar največ 13,5 m3 mesečno, 

 kadar poraba vode ni merjena z obračunskimi vodomeri, se za količino storitev upošteva 
normirana poraba pitne vode, ki znaša 0,15 m3 na osebo na dan ter število stalno ali začasno 
prijavljenih prebivalcev, vendar največ 3 osebe. 

 
2. člen 

Pri obračunu storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi 
komunalnimi čistilnimi napravami v stavbah, kjer poraba vode ni merjena z obračunskim vodomerom in 
kjer ni stalno prijavljenih oseb, se upošteva normirana poraba vode 0,15 m3 na dan za eno osebo.   
 
 
Številka: ______________ 
Jezersko,  dne ______________ 

Občina Jezersko 
Jurij Rebolj, župan 

 


