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Na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12), 56. člena Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe 
ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni vestnik Gorenjske, št. 34/01) in 15. člena Statuta Občine 
Jezersko (Uradni vestnik Občine Jezersko, št. 01/2011 in 03/2017) je občinski svet Občine Jezersko na 
svoji 21. redni seji dne 22.6.2017 sprejel 
 

PRAVILNIK 
o tarifnem sistemu in višini cen za obračun storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v 

Občini Jezersko 
 
 

1. člen 

Ta pravilnik določa tarifni sistem in cene storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na 
območju Občine Jezersko, ki se opravlja skladno z Odlokom o načinu opravljanja gospodarske javne 
službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni vestnik Gorenjske, št. 34/01, v nadaljevanju: odlok). 
 

2. člen 

Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., zaračunava storitve zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov 
ter obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov vsem uporabnikom storitev javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki na območju Občine Jezersko, ki so kot uporabniki opredeljeni z odlokom, po 
naslednjem ceniku: 
 

  cena v EUR/kg brez DDV 

zbiranje kom. odpadkov - storitev 0,1005 

zbiranje kom. odpadkov - javna infr.  0,0085 

obdelava kom. odpadkov - storitev 0,0634 

obdelava kom. odpadkov - javna infr. 0,0438 

odlaganje kom. odpadkov - storitev 0,1883 

odlaganje kom. odpadkov - javna infr. 0,0734 

zbiranje bioloških odpadkov - storitev 0,1568 

 

Za obdobje med 1.7.2017 in 30.6.2018 se namesto zgoraj navedenih cen zaračunavajo cene s 

poračunom za leto 2016, po naslednjem ceniku: 

 

  cena v EUR/kg brez DDV 

zbiranje kom. odpadkov - storitev 0,0956 

zbiranje kom. odpadkov - javna infr.  0,0055 

obdelava kom. odpadkov - storitev 0,0362 

obdelava kom. odpadkov - javna infr. 0,0438 

odlaganje kom. odpadkov - storitev 0,1883 

odlaganje kom. odpadkov - javna infr. 0,0734 

zbiranje bioloških odpadkov - storitev 0,1660 

 

 

 

 



2 

 

3. člen 

Uporabnikom se za zbiranje, obdelavo in odlaganje odpadkov mesečno obračunajo naslednje količine 
odpadkov (v kg):  
 

ZBIRANJE obrač. kol. na mesec v kg 

Gospodinjstvo 2 člana ali več 54,36 

Gospodinjstvo 1 član in lastniki počitniških hiš 27,18 

Dejavnost tarifa I. 65,23 

Dejavnost tarifa II. 163,08 

Dejavnost tarifa II. 489,24 

  OBDELAVA obrač. kol. na mesec v kg 

Gospodinjstvo 2 člana ali več 11,96 

Gospodinjstvo 1 član in lastniki počitniških hiš 5,98 

Dejavnost tarifa I. 14,35 

Dejavnost tarifa II. 35,88 

Dejavnost tarifa II. 107,64 

  ODLAGANJE obrač. kol. na mesec v kg 

Gospodinjstvo 2 člana ali več 0,59 

Gospodinjstvo 1 član in lastniki počitniških hiš 0,29 

Dejavnost tarifa I. 0,71 

Dejavnost tarifa II. 1,77 

Dejavnost tarifa II. 5,30 

 
4. člen 

S pričetkom veljave tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o tarifnem sistemu in višini cen za obračun 
storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občni Jezersko (Uradni vestnik Občine Jezersko, 
št. 1/2015). 

5. člen 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Jezersko, uporablja pa se 
od 1.7.2017 dalje. 
 
 
 
Številka: 354-36/2016-8 
Jezersko,  dne 22.6.2017 

Občina Jezersko 
Jurij Rebolj, župan 

 
 
 
 
 
 
 


