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- če javnemu partnerju namerno ali iz velike malomarnosti povzroča škodo, 

- če se pri svoji dejavnosti ne drži predpisov in standardov ali navodil javnega partnerja, 

- če je izražen utemeljen javni interes po prenehanju izvajanja dejavnosti. 
(6) Javni partner mora zasebnemu partnerju dati primeren rok za odpravo kršitev. 
 

25. člen 
(Prenos razmerja javno-zasebnega partnerstva) 

 
(1) Zasebni partner ne sme brez predhodnega pisnega soglasja javnega partnerja prenesti razmerja javno-
zasebnega partnerstva na tretjo osebo. 
(2) Prenos razmerja javno-zasebnega partnerstva je brez soglasja javnega partnerja dopusten le v primeru, ko 
nov zasebni partner, ki izpolnjuje prvotno določene pogoje za ugotavljanje sposobnosti, v celoti ali delno 
nasledi prvotnega zasebnega partnerja po prestrukturiranju podjetja, vključno s prevzemom, združitvijo, 
pripojitvijo ali insolventnostjo, če to ne vključuje drugih bistvenih sprememb javne pogodbe iz tega odloka. O 
statusnih spremembah ter pomembnejših spremembah v strukturi članstva, vodenja ali nadzora je zasebni 
partner dolžan javnega partnerja obvestiti. 
(3) V primeru univerzalnega pravnega naslednika zasebnega partnerja se koncesijsko razmerje prenese na 
njegovega pravnega naslednika skladno z določili pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu. 
 
 

IX. KONČNE DOLOČBE 
 

26. člen 
(Razmerja) 

 
(1) Za razmerja, ki jih ta Odlok ne ureja ali urejanja ne prepušča pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu se 

uporabljajo določbe zakona, ki urejajo javno-zasebno partnerstvo.  
 

27. člen 
(Evalvacija) 

 
(1) Vsaka tri leta od pričetka veljavnosti pogodbe o javno- zasebnem partnerstvu sta javni in zasebni partner 
dolžna izvesti evalvacijo projekta, v okviru katere se preveri, ali so bili doseženi postavljeni cilji ter ali so bile v 
celoti izpolnjene obveznosti javnega in zasebnega partnerja, kot izhajajo iz pogodbe o javno-zasebnem 
partnerstvu. 
 

28.  člen 
(Veljavnost Odloka) 

 
(1) Ta Odlok začne veljati naslednji dan od objave v Uradnem vestniku Občine Jezersko. 
 
Št. 322-0001/2020-2 
Zg. Jezersko, 16.6.2020 

             Župan Občine Jezersko 
             Andrej KARNIČAR l.r. 

 
 

2. 

 
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. 
87/12, 109/12, 76/17 in 78/19), Odloka o gospodarskih javnih službah Občine Jezersko (Uradni vestnik Občine 
Jezersko, št. 02/2020 – UPB1), in 15. člena Statuta Občine Jezersko (Uradni vestnik Občine Jezersko, št. 05/2017 
– UPB1) je občinski svet Občine Jezersko na svoji 12. redni seji dne 16. 6. 2020 sprejel 
 

SKLEP 
o določitvi višine cen oskrbe s pitno vodo v občini Jezersko 
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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 2020. 
 

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

- cena vodarine v višini 0,4616 EUR/m
3
, 

- cene omrežnine za posamezne velikosti vodomerov: 

Premer vodomera -DN v EUR /mesec brez DDV 

DN ≤ 20 7,08 

20 < DN < 40 21,23 

40 ≤ DN < 50 70,77 

50 ≤ DN < 65 106,15 

65 ≤ DN < 80 212,31 

80 ≤ DN < 100 353,85 

100 ≤ DN < 150 707,69 

150 ≤ DN 1.415,38 

 
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. 05/2017 z dne 26.6.2017), št. 354-36/2016-5. 
 

4. člen 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Jezersko, uporablja pa se od prvega 
dne naslednjega meseca po potrditvi cen oskrbe s pitno vodo v vseh ostalih občinah. 
 
 
Št. 354-14/2020-1 
Zg. Jezersko, 16.6.2020 

             Župan Občine Jezersko 
             Andrej KARNIČAR l.r. 

 
 

3. 

 
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. 
87/12, 109/12, 76/17 in 78/19), Odloka o gospodarskih javnih službah Občine Jezersko (Uradni vestnik Občine 
Jezersko, št. 02/2020 – UPB1), in 15. člena Statuta Občine Jezersko (Uradni vestnik Občine Jezersko, št. 05/2017 
– UPB1) je občinski svet Občine Jezersko na svoji 12. redni seji dne 16. 6. 2020 sprejel 
 

SKLEP 
o poračunu cen oskrbe s pitno vodo v občini Jezersko za leto 2019 

 
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 2020. 

 
2. člen 

Občinski svet Občine Jezersko potrjuje poračun cene izvajanja storitve vodarine v višini 0,0121 €/m
3
. Navedena 

cena ne vključuje davka na dodano vrednost. 
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3. člen 
Občinski svet Občine Jezersko potrjuje poračun cene omrežnine za posamezne dimenzije vodomerov: 

Premer vodomera -DN v EUR /mesec brez DDV 

DN ≤ 20 1,28 

20 < DN < 40 3,84 

40 ≤ DN < 50 12,78 

50 ≤ DN < 65 19,18 

65 ≤ DN < 80 38,34 

80 ≤ DN < 100 63,90 

100 ≤ DN < 150 127,81 

150 ≤ DN 255,62 

 
4. člen 

Poračun se izvede pri računih za komunalne storitve v enem letu od uveljavitve cen v vseh občinah, in sicer 
tako, da se ceni posamezne storitve oskrbe s pitno vodo v občini Jezersko prišteje ceno poračuna za leto 2019. 

 
5. člen 

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Jezersko, uporablja pa se eno leto od 
prvega dne naslednjega meseca po potrditvi cen oskrbe s pitno vodo v vseh ostalih občinah. 
 
 
Št. 354-14/2020-2 
Zg. Jezersko, 16.6.2020 

             Župan Občine Jezersko 
             Andrej KARNIČAR l.r. 

 
 

4. 

 
Na podlagi Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19), 
Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja 
(Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19), Odloka o gospodarskih javnih službah Občine (Uradni vestnik 
Občine Jezersko, št. 02/2020 – UPB1), Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode 
na območju Občine Jezersko (Uradni vestnik Občine Jezersko, št. 5/2013), Odloka o ustanovitvi skupnega 
organa Mestne občine Kranj ter občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Medvode, Preddvor in Šenčur za 
izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem podjetju Komunala Kranj (Uradni list RS, št. 55/2011) in 15. člena 
Statuta Občine Jezersko  (Uradni vestnik Občine Jezersko, št. 05/2017 – UPB1) je občinski svet Občine Jezersko 
na svoji 12. redni seji dne 16. 6. 2020 sprejel 
 

SKLEP 
o določitvi višine cen odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Jezersko 

 
1. člen 

Občinski svet Občine Jezersko potrdi sklep o določitvi višine cen odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode 
v občini Jezersko, na podlagi Elaborata o oblikovanju cen storitev odvajanja komunalne odpadne vode in 
padavinske vode z javnih površin v občini Jezersko in Elaborata o oblikovanju cen storitev čiščenja komunalne 
odpadne vode in padavinske vode z javnih površin v občini Jezersko, ki jih je izdelal izvajalec javne službe 
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. v aprilu 2020. 
 

2. člen 
Občinski svet Občine Jezersko potrjuje ceno izvajanja storitve odvajanja komunalne odpadne vode v občini 
Jezersko v višini 0,5893 €/m

3
. Navedena cena ne vključuje davka na dodano vrednost. 

 
3. člen 

Občinski svet Občine Jezersko potrjuje ceno izvajanja storitve čiščenja komunalne odpadne vode v občini 
Jezersko v višini 0,5593 €/m

3
. Navedena cena ne vključuje davka na dodano vrednost. 

 


