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1. 

 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 15. in 104. člena 
Statuta Občine Jezersko (Uradni vestnik Občine Jezersko, št. 05/2017), 73. in 76. člena Poslovnika Občinskega 
sveta Občine Jezersko (Uradni vestnik Občine Jezersko, št. 05/2017) ter 11., 36. in 40. člena Zakona o javno-
zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), je Občinski svet Občine Jezersko na svoji 12. redni seji, dne 
16.6.2020, sprejel naslednji 
 

O D L O K 
o javno-zasebnem partnerstvu 

za izvedbo projekta »Zimsko-letni park Jezersko« 
 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
(Opredelitev ključnih pojmov) 

 
(1) V okviru predmetnega Odloka se uporabljajo sledeči pojmi, ki imajo naslednji pomen: 

- »Javni partner« je samoupravna lokalna skupnost (Občina Jezersko), ki v razmerju javno-zasebnega 
partnerstva v okviru svoje stvarne in krajevne pristojnosti sklene razmerje javno-zasebnega 
partnerstva, v katerem tudi podeli pravico in obveznost izvajati dejavnost, ki je opredeljena v 
nadaljevanju Odloka. 

- »Zasebni partner« oziroma »izvajalec javno-zasebnega partnerstva« je ena ali več pravnih ali fizičnih 
oseb, ki sklene razmerje javno-zasebnega partnerstva, v katerem tudi pridobi pravico in obveznost 
izvajati javno-zasebno partnerstvo. 

- »Razmerje javno-zasebnega partnerstva«  je razmerje med javnim in zasebnim partnerjem v zvezi z 
javno-zasebnim partnerstvom. Razmerje javno-zasebnega partnerstva se izvaja v skladu s 5. členom 
predmetnega Odloka. 

-  »Javni interes« je z zakonom ali na njegovi podlagi izdanim predpisom določena splošna korist, ki se 
ugotovi v skladu s 3. členom predmetnega Odloka. 

- »Koncesijsko razmerje« je dvostransko pravno razmerje med samoupravno lokalno skupnostjo kot 
koncedentom (Občina Jezersko) in pravno ali fizično osebo kot koncesionarjem (zasebni partner), v 
katerem koncedent podeli koncesionarju pravico izvajati dejavnost v javnem interesu, ki se nanaša na 
4. člen predmetnega Odloka. 

- »Koncedent« je javni partner (Občina Jezersko) v primeru koncesijske oblike javno-zasebnega 
partnerstva (koncesijskega partnerstva). 

- »Koncesionar« je izvajalec javno-zasebnega partnerstva v primeru koncesijske oblike javno-zasebnega 
partnerstva (koncesijskega partnerstva). 
 

2. člen 
(Vsebina Odloka) 

 
(1) S tem Odlokom Občina Jezersko v skladu s svojimi zakonskimi pristojnostmi ugotavlja javni interes za 

izvedbo projekta »Zimsko-letni park Jezersko« v obliki javno-zasebnega partnerstva. 
(2) Ta Odlok določa tudi:  

- predmet, organizacijsko in prostorsko zasnovo izvajanja javno-zasebnega partnerstva,  
- pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja,  
- postopek izbire zasebnega partnerja, 
- predvidene načine financiranja javno-zasebnega partnerstva ter druga finančna razmerja med javnim 

in zasebnim partnerjem. 
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3. člen 
(Javni interes) 

(1) Za projekt »Zimsko-letni park Jezersko« je javni interes ugotovljen na sledečih podlagah: 
- Evropa 2020, Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast (3/2010), 
- Skupni strateški okvir za obdobje 2014-2020, za 5 skladov (ESRR, ESS, KS, EKSRP in ESPR), 
- Partnerski sporazum (PS) med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020, 
- Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, 
- Strategija razvoja Slovenije 2030, 
- Nacionalni reformni program Republike Slovenije za obdobje 2019-2020, 
- Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023, 
- Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 - 2021, 
- Regionalni razvojni program Gorenjske regije za obdobje 2014-2020, 
- Strategija razvoja Občine Jezersko 2015 - 2020+, 
- Načrt razvojnih programov, Predlog proračuna Občine Jezersko za leto 2020, Odlok o proračunu 

Občine Jezersko za leto 2020, 
- Ocena možnosti javno-zasebnega partnerstva za projekt »Zimsko-letni park Jezersko«,  2/2020. 

 
 

II. PREDMET, ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA 
 

4. člen 
(Predmet javno-zasebnega partnerstva) 

 
(1) Predmet javno-zasebnega partnerstva je izgradnja in upravljanje zimsko-letnega parka Jezersko«, ki 

zajema: 
- zasneževalni sistem za potrebe smučišča in mini smučišče z 200 m nizkovrvno žičnico z talerčki, 
- tubing park z nizkovrvno žičnico, plezalna stena, zimska vas z igluji spremljajoči turistično-servisni 

objekt, 
- poletni doživljajski park – pravljična pot in ureditev akumulacije. 

(2) V fazi izvajanja javno-zasebnega partnerstva je ob doseženem soglasju med javnim in zasebnim 
partnerjem kot predmet javno-zasebnega partnerstva moč opredeliti dodatne objekte, ki konceptualno 
ustrezajo programski zasnovi projekta javno-zasebnega partnerstva.  

(3) Predmetna sprememba, ki se nanaša na 2. odstavek tega člena, je pogojena s pridobitvijo soglasja 
Občinskega sveta Občine Jezersko. 
 

5. člen 
(Organizacijska zasnova javno-zasebnega partnerstva) 

 
(1) Javno-zasebno partnerstvo se izvede v obliki koncesijskega javno-zasebnega partnerstva ali drugi obliki v 

kolikor se druga oblika izkaže kot gospodarnejša in bolj učinkovita za javnega partnerja.  
 

6. člen 
(Območje izvajanja) 

 
(1) Javno-zasebno partnerstvo se izvaja na območju Občine Jezersko, natančneje na sledečih parcelnih 

številkah, pri čemer je pri parcelah, ki so delno vključene v izvajanje javno-zasebnega partnerstva, delež 
razviden iz Ocene možnosti javno-zasebnega partnerstva za projekt »Zimsko-letni park Jezersko«,  2/2020: 
 
 

Katastrska Občina Številka parcele Površina v m
2 

Lastnik 
Postavka izgradnje 

projekta 

2076 – Zg. Jezersko 701/1 (delno) 14.518,07 m² 
Zasebni lastnik 
/ Ustanovljena 

služnostna pravica 

Zasneženo 
smučišče, mini 

smučišče z 
nizkovrvno žičnico s 
ploščki, sankališče, 

Plezalna stena, 
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Zimska vas z igluji, 
Poletni doživljajski 
park – pravljična 

pot, 
 

2076 – Zg. Jezersko 701/1 (delno) 671,68 m² 
Zasebni lastnik 
/ Ustanovljena 

služnostna pravica 

Turistično-servisni 
objekt 

 

2076 – Zg. Jezersko 701/1 (delno) 22.507,21 m² 
Zasebni lastnik 
/ Ustanovljena 

služnostna pravica 
Tekaški poligon 

2076 – Zg. Jezersko 675/3 102,00 m² 
Zasebni lastnik 
/ Ustanovljena 

služnostna pravica 

Zasneženo 
smučišče, mini 

smučišče z 
nizkovrvno žičnico s 
ploščki, sankališče 

2076 – Zg. Jezersko 675/4 1.624,00 m² 
Zasebni lastnik 
/ Ustanovljena 

služnostna pravica 

Zasneženo 
smučišče, mini 

smučišče z 
nizkovrvno žičnico s 
ploščki, sankališče, 
Poletni doživljajski 
park – pravljična 

pot, 
Tekaški poligon 

2076 – Zg. Jezersko 677/4 2.105,00 m²  
Zasebni lastnik 
/ Ustanovljena 

služnostna pravica 

Zasneženo 
smučišče, mini 

smučišče z 
nizkovrvno žičnico s 
ploščki, sankališče 

2076 – Zg. Jezersko 696/7 (delno) 

8.246,14 m² 
 

Zasebni lastnik 
/ Ustanovljena 

služnostna pravica 

Tubing park z 
nizkovrvno žičnico 

2076 – Zg. Jezersko 697 (delno) 
Zasebni lastnik 
/ Ustanovljena 

služnostna pravica 

Tubing park z 
nizkovrvno žičnico 

2076 – Zg. Jezersko 685 4.726,00 m² 
Zasebni lastnik 
/ Ustanovljena 

služnostna pravica 
Tekaški poligon 

2076 – Zg. Jezersko 749/21 2.798,00 m² Občina Jezersko Tekaški poligon 

2076 – Zg. Jezersko 677/17 (delno) 811,35 m² Občina Jezersko Parkirišče 

 
(2) V primeru nastopa okoliščin iz drugega odstavka 4. člena tega Odloka, se območje izvajanja opredeljeno v 

prvem odstavku 6. člena Odloka ustrezno prilagodi. 
 
 

III. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI ZASEBNI PARTNER 
 

7. člen 
(Zasebni partner) 

 
(1) Zasebni partner je lahko ena ali več fizičnih ali pravnih oseb zasebnega prava, ki izpolnjuje pogoje za 

izvajanje predmeta javno-zasebnega partnerstva iz 4. člena tega Odloka. 
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8. člen 
(Pogoji, ki jih mora izpolnjevati zasebni partner) 

 
(1) Zasebni partner mora izpolnjevati osnovne, ekonomsko-finančne, pravne in tehnične pogoje, ki bodo 

določeni v razpisni dokumentaciji javnega razpisa za izbiro izvajalca javno-zasebnega partnerstva. 
(2) Za zasebnega partnerja je lahko izbrana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:  

- razpolaga z ustreznimi kapacitetami za izvedbo investicijskega projekta,  
- razpolaga z ustreznimi referencami pri izvedbi primerljivih projektov, 
- je registriran za opravljanje tovrstne dejavnosti,  
- predloži celovit projekt izvedbe predmeta javno-zasebnega partnerstva in načrt upravljanja in 

vzdrževanja infrastrukture in opreme, ki je predstavljena v 4. členu predmetnega Odloka. 
 

9. člen 
(Podelitev pravic/Soglasje) 

 
(1) Koncedent se v primeru, da so nepremičnine, kjer se bodo izvajale aktivnosti za uresničitev obvez iz 4. člena 
tega Odloka, v lasti koncedenta, zavezuje koncesionarju podeliti ustrezne stvarnopravne pravice (na primer 
služnost, stavbna pravica, raba itd.) na način, da se koncesionarju omogoči nemoteno izvajanje koncesionirane 
dejavnosti. 
(2) Kolikor podelitev pravic iz predhodnega odstavka ni mogoča v okviru koncesijske pogodbe, se koncedent 
zaveže s koncesionarjem skleniti ločene pogodbe za predmetni namen ob upoštevanju veljavne zakonodaje, ki 
ureja razpolaganje s stvarnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti. 
(3) V primeru, ko so nepremičnine, kjer se bodo izvajale aktivnosti za uresničitev obvez iz 4. člena Odloka, v lasti 
tretjih oseb, bo koncedent koncesionarju nudil pomoč pri pridobivanju ustreznih pravic oziroma soglasij. 
 

10. člen 
(Obveznost in splošni pogoji izvajanja) 

 
(1) Predmet iz 4. člena tega Odloka mora zasebni partner po sklenitvi pogodbe izvajati neprekinjeno celoten 

čas trajanja koncesije. 
(2) Splošni pogoji za opravljanje dejavnosti, ki sodi v okvir izvajanja, se sprejmejo skupaj s pogodbo. 
 

11. člen 
(Vrsta in obseg) 

 
(1) Zasebni partner pridobi izključno pravico izvajanja aktivnosti iz 4. člena tega Odloka na območju iz   6. 

člena tega Odloka. 
12. člen 

(Začetek in čas trajanja pogodbe) 
 

(1) Začetek in čas trajanja pogodbe se določita v pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu, pri čemer čas 
trajanja javno-zasebnega partnerstva ne sme biti krajši od 30 let. Zasebni partner je dolžan pričeti z 
izvajanjem del v skladu s terminskim planom, opredeljenim v pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu. 

(2) Po preteku časa trajanja javno-zasebnega partnerstva se pod pogoji, določenimi v pogodbi, slednje lahko 
podaljša za obdobje, ki je v predmetni pogodbi v naprej opredeljeno. Javno-zasebno partnerstvo se lahko 
po preteku časa trajanja  pogodbe, na podlagi dodatka h pogodbi podaljša do dokončne izbire novega 
zasebnega partnerja v kolikor je naveden način v interesu javnega partnerja. 

 
 

IV. RAZMERJE MED JAVNIM IN ZASEBNIM PARTNERJEM 
 

13. člen 
(Pogodba o javno-zasebnem partnerstvu) 

 
(1) Javni in zasebni partner na podlagi izbire izvajalca javno-zasebnega partnerstva skleneta pogodbo o javno-

zasebnem partnerstvu, ki določa predvsem: 
- natančno obliko in namen javno-zasebnega partnerstva, 
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- vrsto in višino ter obliko in način skupnih sredstev in sredstev, ki se sofinancirajo, ali vloženih zasebnih 
sredstev, 

- razmerja v zvezi s sredstvi, ki jih vloži javni partner, in način vračila ali možnosti odkupa vloženih javnih 
sredstev, 

- razmerja v zvezi s sredstvi, ki jih vloži zasebni partner,  
- način nadzora nad namensko porabo sredstev, 
- terminski plan in način izvajanja investicij ter izpolnjevanja drugih obveznosti, 
- model lastninske pravice na nepremičninah in premičninah vezanih na izvajanje javno-zasebnega 

partnerstva, ter podrobno razdelitev predmetnega modela, 
- pogoje za oddajo poslov bodočim podizvajalcem, 
- pogodbene kazni ter razloge za odpoved, razvezo in razdrtje pogodbe ter pravice in obveznosti 

pogodbenih strank v takih primerih, 
- izključitev zasebnega partnerja oziroma izstop javnega partnerja, 
- ureditev javno-zasebnih razmerij ter 
- v kolikor to ustrezno ne določa ustanovitven akt ali druga pravna podlaga tudi način upravljanja 

izvajalca javno-zasebnega partnerstva. 
(2) Javni partner lahko zasebnemu partnerju podeli na predmet javno-zasebnega partnerstva iz 4. člena tega 

Odloka, vezana javna pooblastila, ki se opredelijo v pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu ali njenih 
sestavnih delih. 

 
14. člen 

(Splošni pogoji za izvajanje javno-zasebnega partnerstva) 
 

(1) Splošni pogoji za izvajanje javno-zasebnega partnerstva za projekt »Zimsko-letni rekreacijsko središče 
Jezersko« iz 4. člena tega Odloka so: 

- javni partner zagotovi vložek sredstev opredeljenih v pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu in njihovo 
financiranje v skladu s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu, 

- zasebni partner v celoti prevzame gradnjo, obratovanje, vzdrževanje in upravljanje celotne zgrajene 
infrastrukture tekom trajanja pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu in njihovo financiranje v skladu 
s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu za obdobje veljavnosti predmetne pogodbe, 

- Javni partner ima lastništvo nad zemljišči v celotnem času trajanja javno-zasebnega partnerstva, na 
katerih bo postavljena predmetna infrastruktura, opredeljena v 4. členu Odloka,  

- Zasebni partner ima po koncu trajanja razmerja javno-zasebnega partnerstva pravico do možnosti 
odkupa infrastrukture, katero je delno ali v celoti financiral javni partner, v kolikor javni partner ne 
izkaže interesa za njeno nadaljnje upravljanje, 

- Zasebni partner je dolžan skladno s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu vsako leto od začetka 
izvajanja javno-zasebnega partnerstva, javnemu partnerju predložiti celotno evalvacijo poslovanja z 
infrastrukturo, opredeljeno v 4. členu Odloka,  

- izvajanje javno-zasebnega partnerstva se uredi na način, da lahko javni partner zagotavlja namen 
izvajanja javno-zasebnega partnerstva, poleg z zakonom in na njegovi podlagi izdanimi oblastnimi 
(regulatornimi) pristojnostmi ter predpisi, 

- v primeru stečaja oziroma drugega načina prenehanja zasebnega partnerja ima javni partner pravico, 
da za zgrajeno infrastrukturo, ki je predmet 4. člena tega Odloka, ob plačilu ustreznega dela vrednosti 
izločenega premoženja v stečajno maso, uveljavlja izločitveno pravico. 
 
 

V. NAČIN FINANCIRANJA JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA 
 

15. člen 
(Način financiranja) 

 
(1) Delilnik in način financiranja celotnega investicijskega projekta med javnim in zasebnim partner izhaja iz 

pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu. 
(2) Razmerje med vloženimi sredstvi (finančnimi in ostalimi) javnega in zasebnega partnerja se lahko vsako 

leto trajanja javno-zasebnega partnerstva ustrezno prilagodi, odvisno od letnih vložkov javnega in 
zasebnega partnerja in posledično od razmerja vložkov partnerjev v investicijski projekt. 



7 

 

(3) Iz pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu izhaja tudi strošek upravljanja in vzdrževanja objektov iz 4. 
člena predmetnega Odloka. 
 

VI. IZBOR ZASEBNEGA PARTNERJA 
 

16. člen 
(Objava javnega razpisa) 

(1) Javni partner je dolžan javni razpis za izbor zasebnega partnerja objaviti v Uradnem listu Republike 
Slovenije oziroma na Portalu javnih naročil v Republiki Sloveniji. 
 

17. člen 
(Vsebina javnega razpisa) 

 
(1) Javni razpis se objavi po določbah tega Odloka, v skladu z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu in ob 

smiselni uporabi pravil, ki urejajo oddajo javnih naročil. 
(2) Besedilo javnega razpisa določa: 

1. predmet javnega razpisa z navedbo, da gre za javno-zasebno partnerstvo, 
2. ime in sedež javnega partnerja, 
3. predmet in območje izvajanja javno-zasebnega partnerstva, 
4. začetek in čas trajanja razmerja javno-zasebnega partnerstva, 
5. pogoje, ki jih mora izpolnjevati zasebni partner za izvajanje predmeta javno-zasebnega partnerstva, 
6. vrste dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev in usposobljenosti za izvajanje predmeta javno-

zasebnega partnerstva, 
7. rok za prijavo na javni razpis, 
8. merila in postopek za izbiro najugodnejše ponudbe, 
9. datum, uro in kraj odpiranja ponudb, 
10. rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izbiri, 
11. organ, ki bo opravil izbor izvajalca javno-zasebnega partnerstva, 
12. organ, ki je pooblaščen za sklenitev pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu, 
13. odgovorno osebo za dajanje informacij v času objave javnega razpisa, 
14. druge podatke, pomembne za odločitev o izbiri izvajalca javno-zasebnega partnerstva. 

 
18. člen 

(Zaključek javnega razpisa) 
 

(1) Javni razpis je uspešen, če je do poteka razpisnega roka na naslov javnega partnerja prispela vsaj ena 
popolna ponudba. 

(2) Če javni razpis ni uspel, se lahko slednji ponovno izvede skladno z veljavno zakonodajo. 
(3) Javni partner si pridružuje pravico, da na javnem razpisu ne izbere nobenega ponudnika. 
(4) Če se na razpis ne javi noben ponudnik, ali če noben od ponudnikov ne izpolnjuje predpisanih pogojev ali 

ne predloži dokazil o njihovem izpolnjevanju, javni partner s sklepom ugotovi, da razpis ni uspel. 
 

19. člen 
(Strokovna komisija) 

 
(1) Strokovno komisijo s sklepom imenuje župan. 
(2) Strokovna komisija ima predsednika in najmanj dva člana.  
(3) Glede sestave komisije se uporabljajo določbe zakona, ki urejajo splošni upravni postopek, v zvezi z 

vprašanjem izločitve uradne osebe iz postopka. 
 

20. člen 
(Postopek izbire) 

 
Postopek izbire se opravi skladno z veljavno zakonodajo s področja javno-zasebnega partnerstva.  
 

21. člen 
(Sklenitev pogodbe) 
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(1) Pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu z izbranim izvajalcem javno-zasebnega partnerstva v imenu 
javnega partnerja sklene župan. 

(2) V pogodbi iz prvega odstavka tega člena javni in zasebni partner podrobno uredita medsebojna razmerja v 
zvezi z izvajanjem predmeta javno-zasebnega partnerstva iz 4. člena tega Odloka. 

 
22. člen 

(Dolžnost poročanja) 
 
 (1) Zasebni partner mora najmanj enkrat letno, in sicer do 31. 5. tekočega leta za preteklo poslovno leto, 
izdelati skupno poročilo o izvajanju prevzetih obveznosti in predmetno poročilo predati javnemu partnerju. 
Zasebni partner poroča o stanju napredovanja investicije oziroma opravljanju koncesije, o prihodkih in 
odhodkih projekta, o zadovoljstvu uporabnikov objektov in storitev, oziroma o ostalih zadevah, ki glede 
obveznega poročanja izhajajo iz pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu. 
(2) Zasebni partner mora na zahtevo javnega partnerja pripraviti izredno pisno poročilo o stanju, opravljenih in 
potrebnih delih, potrebnih investicijskih in organizacijskih ukrepih in kvaliteti prevzetih obveznosti. 
 
 

VII. NADZOR 
 

23. člen 
(Nadzor) 

 
(1) Nadzor nad izvajanjem javno-zasebnega partnerstva opravljajo: 

- organi nadzora, 

- župan, 

- ali s strani župana pooblaščena strokovna oseba, 
skladno z določbami zakona, ki ureja javno-zasebno partnerstvo in skladno s pogodbo o javno-zasebnem 
partnerstvu. 
(2) Zasebni partner mora skladno s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu javnemu partnerju enkrat letno 

predložiti vso dokumentacijo v zvezi s poslovanjem infrastrukture iz 4. člena Odloka. 
 

VIII. PRENEHANJE RAZMERJA JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA  
 

24. člen 
(Prenehanje razmerja) 

 
(1) Razmerje javno-zasebnega partnerstva preneha na naslednji način: 

- s prenehanjem pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu, 
- z odkupom, 
- z enostransko prekinitvijo, 
- v drugih primerih, določenih pod pogoji, določenimi z zakonom in z aktom o ustanovitvi javno-

zasebnega partnerstva. 
(2) Pogodba o javno-zasebnem partnerstvu preneha: 

- po preteku časa, za katerega je bila sklenjena, 
- z razdrtjem. 

(3) Pogodba o javno-zasebnem partnerstvu se lahko razdre zlasti v primerih hujših kršitev. Razlogi in pogoji za 
razdrtje, odpovedni rok in druge medsebojne pravice in obveznosti ob razdrtju pogodbe o javno-
zasebnem partnerstvu se določijo v pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu. 

(4) Z odkupom preneha javno-zasebno partnerstvo tako, da zasebni partner preneha opravljati dejavnost oz. 
vlaganja pred potekom časa trajanja, izvajanje dejavnosti pa prevzame javni partner. Način, obseg in 
pogoji odkupa se določijo s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu. 

(5) Javni partner lahko enostransko prekine javno-zasebno partnerstvo v primeru, da zasebni partner očitno 
krši pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu, zlasti pa: 

- če ne prične z izvajanjem v dogovorjenem roku, 

- če dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in pravočasno, skratka, če jo izvaja tako, da so povzročene 
motnje v dejavnosti in funkcionalnosti, 
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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. 
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4. člen 
Občinski svet Občine Jezersko potrjuje ceno omrežnine odvajanja komunalne odpadne vode v občini Jezersko v 
višini 8,84€/mesec  za velikost vodomera DN 20. Navedena cena ne vključuje davka na dodano vrednost. 
 

5. člen 
Občinski svet Občine Jezersko potrjuje ceno omrežnine čiščenja komunalne odpadne vode v občini Jezersko v 
višini 10,96 €/mesec  za velikost vodomera DN 20. Navedena cena ne vključuje davka na dodano vrednost. 
 

6. člen 
Cena omrežnine za čiščenje in odvajanje za vodomere drugih dimenzij od DN 20 se določi, skladno z Uredbo o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list 
RS, št. 87/2012, 109/2012 in 76/17) tako da se ceno omrežnine za DN 20 pomnoži s pripadajočim faktorjem, in 
sicer: 
 

PREMER VODOMERA FAKTOR OMREŽNINE 

DN ≤ 20 1 

20 < DN < 40 3 

40 ≤ DN < 50 10 

50 ≤ DN < 65 15 

65 ≤ DN < 80 30 

80 ≤ DN < 100 50 

100 ≤ DN < 150 100 

150 ≤ DN 200 

 
7. člen 

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cene storitve odvajanja, cene storitve čiščenja in 
o višini stroškov omrežnine in drugih stroškov v okviru izvajanja obvezne gospodarske javne službe odvajanja in 
čiščenja komunalnih in padavinskih voda na območju občine Jezersko (Uradni vestnik Občine Jezersko, št. 
10/2018). 
 

8. člen 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Jezersko, uporablja pa se od 1. 7.2020 
dalje. 
 
 
Št. 354-14/2020-3 
Zg. Jezersko, 16.6.2020 

             Župan Občine Jezersko 
             Andrej KARNIČAR l.r. 

 
 

5. 

 
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 Jezersko 
(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 
 



13 

 

SKLEP 
o poračunu cen odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Jezersko za leto 2019 

 
1. člen 

Občinski svet Občine Jezersko potrdi sklep o poračunu 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 poračun cene izvajanja storitve odvajanja komunalne odpadne vode v 
občini Jezersko v višini 0,1317 €/m

3
. Navedena cena ne vključuje davka na dodano vrednost. 

 
3. člen 

Občinski svet Občine Jezersko potrjuje poračun cene izvajanja storitve čiščenja komunalne odpadne vode v 
občini Jezersko v višini -0,2548  €/m

3
. Navedena cena ne vključuje davka na dodano vrednost. 

 
4. člen 

Občinski svet Občine Jezersko potrjuje poračun cene omrežnine odvajanja komunalne odpadne vode v občini 
Jezersko v višini -0,76 €/mesec  za velikost vodomera DN 20. Navedena cena ne vključuje davka na dodano 
vrednost. 
 

5. člen 
Občinski svet Občine Jezersko potrjuje poračun cene omrežnine čiščenja komunalne odpadne vode v občini 
Jezersko v višini -0,95 €/mesec  za velikost vodomera DN 20. Navedena cena ne vključuje davka na dodano 
vrednost. 
 

6. člen 
Poračun se izvede pri računih za komunalne storitve za obdobje od julija 2020 do junija 2021, in sicer tako, da 
se cene posamezne storitve za navedene poračune odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod v občini 
Jezersko zmanjšajo ali povečajo. 
 

7. člen 
V obdobju od julija 2020 do junija 2021 se zato skupaj zaračunava cena izvajanja posamezne storitve in 
omrežnine, kar skupaj znaša za vodomer velikosti DN 20: 

- storitev odvajanja komunalne odpadne vode v občini Jezersko 0,7210 €/m
3
, 

- storitev čiščenja komunalne odpadne vode v občini Jezersko 0,3045 €/m
3
, 

- omrežnina za odvajanje komunalne odpadne vode v občini Jezersko 8,08 €/mesec, 
- omrežnina za čiščenje komunalne odpadne vode v občini Jezersko 10,01 €/mesec. 

Nobena navedena cena ne vključuje davka na dodano vrednost. 
 

8. člen 
Cene poračuna  omrežnine za čiščenje in odvajanje za vodomere drugih dimenzij od DN 20 se določi, skladno z 
Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja 
(Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012 in 76/17, 78/2019) tako da se ceno omrežnine za DN 20 pomnoži s 
pripadajočim faktorjem, in sicer: 



__________________________________________________________________________________________ 
IZDAJATELJ:  

Občina Jezersko 
Zg. Jezersko 65, 4206 Zg. Jezersko 

TEL: 04 25 45 110 
E-mail: obcina@jezersko.si, www.jezersko.si 

 

 

PREMER VODOMERA FAKTOR OMREŽNINE 

DN ≤ 20 1 

20 < DN < 40 3 

40 ≤ DN < 50 10 

50 ≤ DN < 65 15 

65 ≤ DN < 80 30 

80 ≤ DN < 100 50 

100 ≤ DN < 150 100 

150 ≤ DN 200 

 
9. člen 

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Jezersko, uporablja pa se od 1. 7.2020 do 
30.6.2021. 
 
 
Št. 354-14/2020-4 
Zg. Jezersko, 16.6.2020 

             Župan Občine Jezersko 
             Andrej KARNIČAR l.r. 

 
 

 

6. 

 
Občinski svet Občine Jezersko je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – 
ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – 
ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr. in 80/20 – ZIUOOPE), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Zakona o računovodstvu 
(Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C in 114/06 - ZUE), Pravilnika o pripravi konsolidirane premoženjske bilance 
države in občin (Uradni list RS, št. 106/13 in 94/14) in Statuta Občine Jezersko (Uradni vestnik Občine Jezersko, št. 
05/17) na 12. redni seji dne 16.6.2020 sprejel naslednji 
 

S K L E P 
 

1. člen 
Občinski svet Občine Jezersko potrjuje premoženjsko bilanco Občine Jezersko na dan 31.12.2019. 
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2. člen 
Ta sklep se objavi  v Uradnem vestniku Občine Jezersko. 
 
 
Št. 410-0011/2018-20 
Zg. Jezersko, 16.6.2020 

             Župan Občine Jezersko 
             Andrej KARNIČAR l.r. 

 
 

7. 

 
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 13. člena 3. odstavka Zakona o 
interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (Uradni list RS, št. 36/20) in 29. člena Statuta Občine Jezersko 
(Uradni vestnik Občine Jezersko, št. 5/17), je Občinski svet Občine Jezersko, na svoji 12. redni seji dne 16. 6. 2020 
2020, sprejel 
 

ODLOK O ZAKLJUČNEM RAČUNU 
PRORAČUNA OBČINE JEZERSKO ZA LETO 2019 

 
 



URADNI VESTNIK OBČINE JEZERSKO 
Št. 3/2020, dne 18.6.2020 

_______________________________________________________________________________________ 
 

16 

 
 
 

1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Jezersko za leto 2019. 
 

2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Jezersko za leto 2019 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan 
podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance 
prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz 
predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Jezersko za leto 2019. Sestavni del 
zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih 
vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2019 ter o njihovi realizaciji v tem letu.  

 
3. člen 

Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Jezersko so bili v letu 2019 realizirani v 
naslednjih zneskih: 
 
 
 I. S K U P A J    P R I H O D K I  (70+71+72+73+74+78) 1.384.449,39 

  TEKOČI PRIHODKI  (70+71) 925.494,22 

70  DAVČNI PRIHODKI  (700+703+704+706) 761.843,48 

700  DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 591.136,00 

703  DAVKI NA PREMOŽENJE 120.902,01 

704 
 

706 
 

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 
 
DRUGI DAVKI 

 
 

49.805,47 
0,00 

 

71  NEDAVČNI  PRIHODKI  (710+711+712+713+714) 163.650,74 

710  UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 143.456,28 

711  TAKSE IN PRISTOJBINE 1.282,10 

712  GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 4.245,00 

713  PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 3.435,28 

714  DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 11.232,08 

72  KAPITALSKI PRIHODKI  (720+721+722) 369,50 

720  PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 94,50 

722  PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV 275,00 

73  PREJETE DONACIJE  (730+731) 1.264,79 

730  PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 1.264,79 

74  TRANSFERNI PRIHODKI  (740+741) 352.182,69 

740  TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 352.182,69 

78  PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN DRUGIH DRŽAV  (786+787) 105.138,19 

786  TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 105.138,19 

 I. S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43) 1.281.443,55 

40  TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409) 565.225,90 

400  PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 140.561,11 

401  PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 22.704,59 

402  IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 391.881,20 

409  REZERVE 10.079,00 

41  TEKOČI TRANSFERI  (410+411+412+413) 369.522,64 
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410  SUBVENCIJE 43.025,44 

411  TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 200.153,22 

412  TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 50.063,52 

413  DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 76.280,46 

42  INVESTICIJSKI ODHODKI  (420) 329.553,91 

420  NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 329.553,91 

43  INVESTICIJSKI TRANSFERI  (431+432) 17.141,10 

431  INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM 3.200,00 

432  INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 13.941,10 

   

 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)          
                                                              

        103.005,84 

  75 
 

 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  
(750+751+752) 

8.642,00 

751  PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 8.642,00 

  44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  (440+441) 0,00 
441  POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 0,00 

   

 VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  (IV. - V.) 
 
 

8.642,00 

  50 VII. ZADOLŽEVANJE  (500) 
 
 

0,00 
 

  55 VIII. ODPLAČILA  DOLGA  (550) 0,00 
   

 IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - 
(II.+V.+VIII.) 

111.647,84 

   

 X. NETO ZADOLŽEVANJE  (VII. - VIII.) 0,00 
   

 XI. NETO FINANCIRANJE  (VI.+X.-IX.) -103.005,84 
   

 
4. člen 

Zaključni račun proračuna Občine Jezersko za leto 2019 se objavi v Uradnem vestniku Občine Jezersko. 
 
 
Št. 410-0011/2018-19 
Zg. Jezersko, 16.6.2020 

             Župan Občine Jezersko 
             Andrej KARNIČAR l.r. 
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8. 

 
Na podlagi 15. člena Pravilnika o postopkih ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Jezersko (Uradni vestnik 
Občine Jezersko, št. 2/2020) ter 3. alineje drugega odstavka 29. in 2. točke prvega odstavka 7. člena Statuta Občine 
Jezersko (Uradni vestnik Občine Jezersko, št. 05/17), župan Občine Jezersko sprejme naslednji 
 
 

CENIK 
ZA OBREMENJEVANJE NEPREMIČNIN S SLUŽNOSTNO PRAVICO 

 
1. člen 

 
Ta cenik določa višino enkratne odškodnine za ustanovitev služnostne pravice na nepremičnem premoženju v lasti 
oziroma upravljanju Občine Jezersko. 
 

2. člen 
 
Enkratna odškodnina za ustanovitev služnostne pravice na nepremičnini v lasti oziroma upravljanju Občine 
Jezersko, glede na namensko rabo nepremičnine ter glede na predmet služnostne pravice znaša: 
 

Namenska raba nepremičnine 

Enkratna odškodnina za 
služnost  

(za katerokoli, razen za 
služnost vožnje oz. poti) 

(EUR/m
2
) 

Enkratna odškodnina za 
služnost vožnje oz. poti 

(EUR/m
2
) 

Stavbno zemljišče 7,95 15,90 

Stavbno zemljišče, po katerem poteka 
občinska cesta 2,70 5,40 

Kmetijsko zemljišče 0,64 1,27 

Gozdno zemljišče 0,32 0,64 

 
Služnostni upravičenec oziroma lastnik gospodujočega zemljišča poleg enkratne odškodnine za služnost nosi tudi 
plačilo vseh drugih stroškov v zvezi z ustanovitvijo služnosti ter plačilo morebitnih davščin. 
 

3. člen 
 
Če so za to izpolnjeni pogoji iz zakona oziroma podzakonskega akta, se služnostna pravica lahko ustanovi 
brezplačno ali za drugačno višino odškodnine, kot je določena s tem cenikom. 
 
Ta cenik se ne uporablja v primerih, za katere zakon oziroma podzakonski akt določa, da mora biti stvarna pravica 
na nepremičnini občine ocenjena po pooblaščenem ocenjevalcu vrednosti nepremičnin. 
 

4. člen 
 

Ta cenik se objavi v Uradnem vestniku Občine Jezersko in začne veljati petnajsti dan po objavi. 
 
 
Št. 478-2/2020-7 
Zg. Jezersko, 2.6.2020 

             Župan Občine Jezersko 
             Andrej KARNIČAR l.r. 

 


