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OBČINA JEZERSKO 
OBČINSKI SVET 
 
 
Številka: 030-0024/2018-19 
Datum: 17.6.2020 
 
 
 

Z A P I S N I K 
12. redne seje občinskega sveta Občine Jezersko, ki je bila v torek, 16.6.2020, ob 18. uri v dvorani 
Korotan, Zg. Jezersko 57. 
 
 
Ad. 1: UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN POTRDITEV DNEVNEGA REDA 
12. redno sejo občinskega sveta Občine Jezersko je vodil župan Andrej Karničar. V uvodu je pozdravil 
vse prisotne in ugotovil, da je na seji prisotnih šest članov občinskega sveta (kasneje je prišel še en 
član) in lahko po določilu 29. člena Poslovnika občinskega sveta le-ta veljavno odloča. 
 
Prisotni  
 
Člani OS: Metoda Karničar, Primož Šenk, David Jovanovski, Iztok Tonejec, Dejan Kavaš, Izidor Parte, 
Primož Muri 
 
Ostali vabljeni: Andrej Karničar - župan; Andrej Tepina, Marko Šifrar, Mojca Markič - občinska 
uprava, Danica Zavrl Žlebir - Gorenjski glas; Andreja G. Smolnikar - JHP projektne rešitve d.o.o., 
Matjaž Berčon, Rok Oblak - Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., Damir Brdar - predsednik 
Nadzornega odbora  
 
Ostali: Lidija Nahtigal 
 
 
Predlog dnevnega reda so člani OS prejeli z vabilom za sklic seje.  
 

Župan predlaga, da se sprejme naslednji SKLEP 01-12-2020: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme dnevni red 12. redne seje, in sicer:  
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Pregled in potrditev zapisnika 11. redne seje občinskega sveta Občine Jezersko 
3. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Zimsko-letni park Jezersko« 
4. Ocena možnosti javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta »Zimsko-letni park Jezersko«  
5. Zaključni račun proračuna Občine Jezersko za leto 2019  
6. Premoženjska bilanca Občine Jezersko na dan 31.12.2019  
7. Predlog cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo 
8. Cene storitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Jezersko 
9. Seznanitev z monitoringom vrtine j-1/17 na območju Ravenske Kočne v obdobju marec 2019–

marec 2020 
10. Končno poročilo nadzornega odbora Občine Jezersko za leto 2019 
11. Poročilo župana  
12. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta Občine Jezersko 
 
Župan na podlagi izida glasovanja (6 ZA, 0 PROTI od 6 prisotnih) ugotovi, da JE SKLEP SPREJET. 
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Ad. 2: PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 11. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE JEZERSKO  
 
Zapisnik so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje. Pripomb na zapisnik ni bilo. 
 

Župan predlaga, da se sprejme naslednji SKLEP 02-12-2020: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme zapisnik 11. redne seje občinskega sveta Občine Jezersko. 
 
Župan na podlagi izida glasovanja (6 ZA, 0 PROTI od 6 prisotnih) ugotovi, da JE SKLEP SPREJET.  

 
 
Ad. 3: ODLOK O JAVNO-ZASEBNEM PARTNERSTVU ZA IZVEDBO PROJEKTA »ZIMSKO-LETNI PARK 
JEZERSKO« 
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje, poročilo poda Andreja G. Smolnikar. 
 
Razprava: 
Karničarjeva opozori na napako v tretjem odstavku 9. člena odloka. Odstavek se pravilno glasi: »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.«  
 

Župan zaključi razpravo in predlaga, da se sprejme naslednji SKLEP 03-12-2020: 
Občinski svet Občine jezersko sprejme odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta 
»Zimsko-letni park Jezersko«. 
 
Župan na podlagi izida glasovanja (6 ZA, 0 PROTI od 6 prisotnih) ugotovi, da JE SKLEP SPREJET. 

 
 
Ad. 4: OCENA MOŽNOSTI JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA ZA IZVEDBO PROJEKTA »ZIMSKO-
LETNI PARK JEZERSKO« 
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje, poročilo poda Andreja G. Smolnikar. 
 
Razprava: 
Šenk vpraša, kaj se zgodi, če koncesionar ne bo sledil predvidni časovnici. 
Smolnikarjeva odgovori, da gre za idejo sodelovanja. Koncesionar bo imel obdobno obvezo, da 
poroča koncendentu o izvajanju planov in odstopanjih. Na ta način bosta lahko oba partnerja vplivala 
na nadaljnje izvajanje aktivnosti. Za štiri leta naprej je bilo težko napovedati, kaj vse je potrebno 
narediti, zato te aktivnosti niso končno  vodilo. Zato tudi v samem dokumentu piše, da lahko pride do 
sprememb. V primeru večjih sprememb bo potrebno dokument novelirati. 
 
Na sejo pride Primož Muri. 
 

Župan zaključi razpravo in predlaga, da se sprejme naslednji SKLEP 04-12-2020: 
Občinski svet Občine Jezersko potrdi dokument - Ocena možnosti javno-zasebnega partnerstva za 
izvedbo projekta »Zimsko-letni park Jezersko«. 
 
Občinski svet Občine Jezersko daje soglasje za nadaljevanje postopka pridobitve zasebnega 
partnerja skladno z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/2006, v 
nadaljevanju: ZJZP) 
 
Župan na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI od 7 prisotnih) ugotovi, da JE SKLEP SPREJET. 
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Ad. 5: ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE JEZERSKO ZA LETO 2019  
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje, poročilo poda Marko Šifrar. 
 

Župan predlaga, da se sprejme naslednji SKLEP 05-12-2020: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme Odlok o Zaključnem računu proračuna Občine Jezersko za 
leto 2019. 
 
Župan na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI od 7 prisotnih) ugotovi, da JE SKLEP SPREJET. 

 
 
Ad. 6: PREMOŽENJSKA BILANCA OBČINE JEZERSKO NA DAN 31.12.2019  
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje, poročilo poda Marko Šifrar. 
 

Župan predlaga, da se sprejme naslednji SKLEP 06-12-2020: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme skupno premoženjsko bilanco Občine Jezersko na dan 
31.12.2019. 
 
Župan na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI od 7 prisotnih) ugotovi, da JE SKLEP SPREJET. 

 
 
Ad. 7: PREDLOG CEN STORITEV JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO 
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje, poročilo poda Matjaž Berčon. 
 
Poročilo je Priloga 1 temu zapisniku. 
 
Razprava: 
Muri: »Povedali ste, da se v teh letih menja veliko vodomerov, kar draži ceno. Ali to pomeni, da bo 
čez nekaj let, ko bodo vodomeri zamenjani, cena nižja?« 
Berčon pojasni, da se v teoriji to lahko zgodi, saj bodo v nekaj letih vsi priključki obnovljeni. Vprašanje 
pa je, kaj se bo dogajalo z obnovo primarne infrastrukture (magistralni vodovodi). Začenja se tudi 
gradnja Krvavškega vodovoda. Doda, da za tri leta upa dati garancijo, da se cena ne bo spreminjala, 
kaj se bo zgodilo kasneje, pa je težko napovedati. Vsekakor cena vode padla ne bo.   
 
Karničarjeva prosi za pojasnilo stroškov v tabeli št. 1 - zakaj je takšna razlika med prihodki in odhodki.  
Berčon izpostavi in pojasni tri največje postavke: stroški storitev (telemetrija, analize, energenti), 
najem infrastrukture in zavarovanje infrastrukture.  
 
Šenk vpraša, kakšno je dolgoročno razmerje med fiksnimi in variabilnimi stroški. Močno se dražijo 
fiksni stroški, kar ni dobro z vidika varovanja okolja. Ali se načrtuje, da se bo v prihodnosti dalo večji 
poudarek na variabilni del, da tisti, ki porabi več, tudi več plača? 
Berčon odgovori, da trenutno velja državna metodologija, ki ne dopušča fleksibilnosti. V ceni vode 
trenutno še ni izgub. Jih je pa v sistemih veliko (Kranj 33%, Jezersko 80%). 
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Župan zaključi razpravo in predlaga, da se sprejme naslednje sklepe: 
 

SKLEP 07-12-2020: 
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. 
 
Župan na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI od 7 prisotnih) ugotovi, da JE SKLEP SPREJET. 

 

SKLEP 08-12-2020: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme Sklep o določitvi višine cen oskrbe s pitno vodo v občini 
Jezersko. 
 
Župan na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI od 7 prisotnih) ugotovi, da JE SKLEP SPREJET. 

 

SKLEP 09-12-2020: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme Sklep o poračunu cen oskrbe s pitno vodo v občini Jezersko 
za leto 2019. 
 
Župan na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI od 7 prisotnih) ugotovi, da JE SKLEP SPREJET. 

 

 
AD. 8: CENE STORITEV ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINI JEZERSKO 
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje, poročilo poda Matjaž Berčon. 
 
Župan predlaga, da se sprejme naslednje sklepe: 
 

SKLEP 10-12-2020: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne vode v občini Jezersko. 
 
Župan na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI od 7 prisotnih) ugotovi, da JE SKLEP SPREJET. 

 

SKLEP 11-12-2020: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme Sklep o določitvi višine cen odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode v občini Jezersko. 
 
Župan na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI od 7 prisotnih) ugotovi, da JE SKLEP SPREJET. 

 

SKLEP 12-12-2020: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme Sklep o poračunu cen storitev odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode za leto 2019. 
 
Župan na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI od 7 prisotnih) ugotovi, da JE SKLEP SPREJET. 
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AD. 9: SEZNANITEV Z MONITORINGOM VRTINE J-1/17 NA OBMOČJU RAVENSKE KOČNE V OBDOBJU 
MAREC 2019–MAREC 2020 
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje, poročilo poda Rok Oblak. 
 
Razprava: 
Tonejec vpraša, kakšen bi bil po oceni Komunale Kranj potreben tretma vode glede na količino 
primesi na novem viru v primerjavi z obstoječim zajetjem. 
Oblak odgovori, da bi bil tretma isti. V vodi se pojavljajo bakterije, ki so sicer neškodljive. Količina 
klora bi bila podobna ali manjša, višja sigurno ne. Z UV obdelavo bi bil v obeh primerih tretma isti. 
 
Tonejec vpraša, ali je glede na izdatnost novega vira možno sklepati, kakšen volumen vodohrana je 
potreben. 
Oblak odgovori, da je volumen vodohrana odvisen glede na količino vode, ki se dnevno distribuira.  
Trenutna dnevna poraba vode znaša 400m3. 
 
Šenk vpraša, ali se bo dalo letošnjo investicijo v UV filtracijo pitne vode prenesti na novo vrtino. 
Oblako pove, da se sistem lahko prenese. 
 
Šenk vpraša, kdaj sta bila odvzeta negativna vzorca vode. 
Oblak pove, da na začetku vzorčenja, spomladi.  
 
Šenk prosi za časovnico in stroške izgradnje nove vrtine. 
Oblak pove, da je to plan občine. Grobe ocene so sledeče: 1m3 vodohrana stane 1000 eur. Cevovod 
od obstoječega zajetja do vrtine stane 200 eur/m. Izgradnja vrtine do 60m globine stane 50.000 eur. 
 
Muri vpraša, ali niso koliformne bakterije indikator fekalne kontaminacije. 
Oblak pove, da niso zanesljiv pokazatelj.  
 
Muri vpraša, ali se razmišlja o cenejši možnosti, da bi se na lokaciji obstoječega zajetja, ki je drenažni, 
naredila vrtina. Namreč investicija bi bila cenejša, saj ne bi bilo potrebno graditi cevovoda in tudi 
vodohran je že zgrajen.  
Oblak pojasni, da zajetje Ancel deluje kot vodnjak. 2m pod površjem je nepropustna plast, zaradi 
katere pride voda na površje. Nova testna vrtina je zvrtana 60 m globoko in približno na tej globini je  
nivo zajetja Ancel. Če se nepropustna plast prevrta, bo voda ušla. Kemijska sestava vode na 
obstoječem zajetju in v novi vrtini je zelo podobna. Tudi temperatura in trdota vode sta zelo podobni. 
Dolžina cevovoda poveča vrednost investicije, a vedno je bila izpostavljena želja, da vodovarstveno 
območje vrtine izvzame vse objekt in kmetijske površine v dolini Ravenske Kočne. 
 
Muri vpraša, kakšna je možnost ponovne aktivacije starega vodovoda v Makekovi Kočni. 
Oblak odgovori, da se tudi na tem izviru jemljejo vzorci in tudi v tej vodi so prisotne koliformne  
bakterije. Če bi se aktiviral ta vodovod, se pojavijo težave s tlakom. Zgornjih naselij s to vodo ne bi 
mogli oskrbovati. Vsi našteti vodni viri potrebujejo obdelavo. 
 
Jovanovski vpraša, katera voda (trenutno zajetje ali testna vrtina) je boljša? 
Oblak pove, da sta obe vodi enaki. Pri zgornjem zajetju se izloči obstoječe vodovarstveno območje. In 
mogoče se na novi vrtini lahko izognemo motni vodi. 
 
Jovanovski vpraša, če vodohran že obstaja. 
Oblak pove, da je trenutno velik 3m3.  
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Župan zaključi razpravo in predlaga, da se sprejme naslednji SKLEP 13-12-2020: 
Občinski svet Občine Jezersko se je seznanil s Poročilom o rezultatih monitoringa vrtine J-1/17 na območju 
Ravenske Kočne in Ugotovitvami Komunale Kranj ob spremljanju raziskovalne vrtiine J-1/17. 

 
Župan na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI od 7 prisotnih) ugotovi, da JE SKLEP SPREJET. 

 
 
Ad. 10: KONČNO POROČILO NADZORNEGA ODBORA OBČINE JEZERSKO ZA LETO 2019 
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje, poročilo poda Damir Brdar. 
 
Razprava: 
Karničarjeva vpraša, ali je spor z bivšim županom rešen. 
Župan pove, da je uspel s poravnavo v bruto višini 2000 eur.  
 

Župan zaključi razpravo in predlaga, da se sprejme naslednji SKLEP 14-12-2020: 
Občinski svet Občine Jezersko se je seznanil s končnim poročilom Nadzornega odbora Občine Jezersko za leto 
2019. 

 
Župan na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI od 7 prisotnih) ugotovi, da JE SKLEP SPREJET. 

 
 
Ad. 11: POROČILO ŽUPANA 
 

- Župan prosi poveljnika štaba civilne zaščite Občine Jezersko, Andreja Tepino, da povzame 
dogajanje v času epidemije na Jezerskem. 

- Župan pove, da je v času trajanja epidemije sprejel sklep o oprostitvi plačevanja najemnin za 
frizersko dejavnost in društva. Velja tudi oprostitev plačevanja odpadkov za vse subjekte na 
področju turizma in gostinstva. 

- Župan najavi spremembo sistemizacije delovnih mest za podružnično šolo in vrtec na 
Jezerskem. Pove, da šola že dlje časa išče kuharja, ki bi delal v šolski kuhinji na Jezerskem. To 
delo je zelo slabo sistemizirano, dela pa je res veliko.  
Poleg tega Svet staršev predlaga zaposlitev športnega pedagoga za vodenje športnih 
programov v vrtcu. Programi bi bili namenjeni vsem otrokom, ne le tistim, ki jim starši to 
finančno lahko privoščijo. 
Župan svetnike vpraša, ali ima kdo zadržke na predlagano. 
Šenk izpostavi bojazen, da nihče več ne bi obiskoval programov Športnega društva. 
Župan pove, da gre le za programe za vrtčevske otroke. 

- Uspešno je bila izvedena očiščevalna akcija. 
- Korake naprej delamo na področju občinskih in gozdnih cest. Zaradi epidemije je sicer 

odpadel sestanek vseh uporabnikov gozdnih cest. Namen srečanja bi bil predstaviti stanje 
naših cest, vizije vzdrževanja in omejevanja prometa z namenom ohranjanja cest v 
čimboljšem stanju. S pomočjo prostovoljcev in predstavnikov društev so bili očiščeni kanali 
na gozdnih cestah. Podžupan je predlagal pomoč strokovnjaka, ki bi skrbel za sprotno 
vzdrževanje cest.     

- Postavljeni sta dve ohišji za stacionarni merilnik hitrosti na regionalni cesti v centru vasi. 
Glavni namen je omejitev hitrosti ter zmanjševanje hrupa.  

- Izvajajo se dela v medgeneracijskem prostoru. 
- Zaključena in pripravljena je vsa dokumentacija za izvedbo projektov namestitve UV filtracije 

pitne vode, vodovod Kanonir II. faza ter avtobusni postajališči Fužine. Dela bodo stekla v 
naslednjih dneh. 

- Usedalnik pred Planšarskim jezerom je bil povsem zasut z naplavinami. DRSV se postavi na 
stališče, da je čiščenje stvar lastnika. Občina je imela v proračunu premalo sredstev, da bi 
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lahko sami odstranili ves material. Na srečo se je javil donator in ponudil finančno pomoč pri 
čiščenju. Mulj se je razvozil na brežine bodočega smučišča. 

- V Ravenski Kočni je na koncu Velikega placa zmontirana rampa. Pred tem je nekdo kradel 
namlet pesek, ki ga je občina hranila na Kopiščih.  

- Aktivirana je FB stran Jezerska oglasna deska. Podobna povezava na spletni strani ni zaživela. 
- Eni prvih smo aktivno stopili v kampanji Slovenske turistične organizacije »Sedaj je čas moja 

Slovenija«. 
- V trgovini Jezerjan je zaživel »Jezerski pehar dobrote«. 
- Naslednji teden izide lokalno glasilo Pr jezer. 
- Župan najavi nekaj pomembnih dogodkov v septembru: 11.9. slovesnost ob praznovanju 

občinskega praznika, 15.9. naslednja seja občinskega sveta v prostorih medgeneracijskega 
centra, 26.9. slovesnost ob 120 letnici Češke koče v dvorani Korotan. 

 
 
Ad. 12: POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE JEZERSKO 
 

- Tonejc pove, da je bilo iz zasutega Skodovnjeka odpeljanih 8.000 m3 materiala. Ker je 
izvajalec material lahko uporabil, občina stroška s čiščenjem ni imela. Pove, da gre šele za 
prvo fazo čiščenja. Sedaj bo potrebno hudournik urediti z objekti, za kar je občina že naročila 
projektno dokumentacijo. 

- Muri pove, da ga je pred meseci, ko se je pripravljala vsebina za javni razpis občine na 
področju kmetijstva in gozdarstva, poklical kmet, da sredstva nikoli niso v celoti pokoriščena, 
on kot vlagatelj pa nikoli ne doseže možnih 50% sofinanciranja. Do tega pride, ker nekateri 
vlagatelji ne realizirajo vseh odobrenih sredstev. Muri zato predlaga, da se proti koncu 
proračunskega leta sredstva, ki niso bila pokoriščena, dodatno dodeli tistim, ki so do 
dodatnih sredstev upravičeni.    
Kavaš doda, da so že pred časom podali enak predlog za javni razpis na področju malega 
gospodarstva. 
Šenk predlaga, da se razpisi objavijo kasneje, ko bodo vlagatelji že imeli račune in ne le 
ponudbe za želene investicije. 

- Muri po vzoru Občine Preddvor predlaga, da se tudi na Jezerskem nadaljuje z gradnjo 
optičnega omrežja do vseh hiš. 

- Muri poda pobudo za vzpostavitev cestne povezave z občino Tržič.  
- Šenk vpraša, ali se kaj dogaja na področju umika obvestilnih tabel LD Jezersko. 

Župan pove, da še ne vidi rešitve. 
Tonejec se naveže na temo teh tabel na FB strani Oglasna deska Občine Jezersko. Predlaga, 
da administrator v prihodnje takšna in podobna pisanja onemogoči. 

- Tonejec poda pobudo, da se reši težava preobljudenosti točilnice mineralne vode. 
- Kavaš prosi, da se nasuje betonski stik mostu za stavbo Storžič. 
- Kavaš pove, da na v zadnjem glasilu objavljen poziv za oživitev stavbe na mejnem prehodu ni 

bilo nobenega odziva. Zato predlaga ponoven širši poziv. 
- Parte opozori na motoristični poligon in posledično velik hrup na regionalni cesti proti 

mejnemu prehodu.    
- Jovanovski pove, da je v času epidemije pogrešal več aktualnih sms in e mail obvestil s strani 

občine. 
Tepina pojasni, da je šlo za zavestno odločitev zaradi velikega števila dnevno svežih 
informacij, da se obvešča le na spletni strani. O tem so bili prejemniki obvestil obveščeni.  

- Karničarjeva omeni zanimiv projekt Prostofer, ki je zaživel v nekaterih občinah. 
Župan pove, da bo v prihajajočih mesecih zaživel tudi na Jezerskem. 
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Seja se zaključi ob 21.30 uri. 
 
 
Zapisala:           
Mojca Markič         Andrej Karničar 
          župan 



Oskrba s pitno 
vodo – predlog 
novih cen





Poslovni izid 2019
Poslovni prihodki 2.973.309 11.807
Prih.od prodaje - omrežnina 2.944.886 19.982
Interni prihodki 28.790 3
Finančni prihodki 64.353 575
SKUPAJ PRIHODKI 6.062.260 32.367

Stroški mat., blaga 1.043.073 5.757
Stroški storitev 1.463.769 14.037
Najem. Infra. Obj. od občin 1.769.111 28.120
Zavarovanje infrastrukture 42.746 138
Stroški dela 1.510.997 12.667
Odpisi vrednosti 152.581 4.376
Drugi poslovni odhodki 587.054 3.102
Stroški internih storitev 114.551 635
Finančni odhodki 3.021 23
SKUPAJ ODHODKI 6.687.703 68.855

ČISTI POSLOVNI IZID -625.442,95 -36.487



Rast cen oskrbe s pitno vodo

Potrjene 
cene (2017)

Obračunske 
cene (2019)

Predračunske 
cene (2020)

Povečanje 
2020/2017

VODARINA 0,44 0,46 0,46 + 4,6 %

OMREŽNINA 5,36 6,66 7,08 + 32,1 %

SKUPAJ (16 m3 / DN 
20) in 9,5% DDV 13,58 15,35 15,84 + 16,6 %

1-letni poračun 17,45



materialni stroški
4%

energenti
9%

stroški dela
33%

vodno povračilo
22%

amortizacija in vzdrževanje
10%

druge storitve in stroški
22%

Kaj vpliva na ceno vodarine?

materialni stroški energenti stroški dela

vodno povračilo amortizacija in vzdrževanje druge storitve in stroški



najemnina občinam
45%

zavarovanja
1%

menjave vodomerov
21%

obnove hišnih priključkov
33%

Kaj vpliva na ceno omrežnine?

najemnina občinam zavarovanja menjave vodomerov obnove hišnih priključkov





Dinamika investicij in obnov
Dolžine 

novih vodov 
(m)

Število 
zamenjanih 
vodomerov

Število večjih 
okvar

Število novih 
priključkov

Število 
obnovljenih 
priključkov

Število 
popisanih 

vodomerov

2018 340 144 6 9 12 752

2019 161 11 2 1 6 787

2020 250 24 1 1 2 796

2021 19

2022 16

2023 149

2024 12

2025 6



Dotrajanost omrežja



Primerjava cen oskrbe s pitno vodo

KP Velenje 
(Šoštanj, 

2019)

VO KA Celje 
(Štore, 2020)

Mariborski 
vodovod 

(Ruše, 2018)

Komunala 
Kranj 

(Medvode, 
2017)

Komunala 
Kranj 

(Medvode, 
2020)

VODARINA 0,66 0,62 0,73 0,44 0,46

OMREŽNINA 9,01 8,12 4,84 5,36 7,08

SKUPAJ (16 
m3 / DN 20) 
in 9,5% DDV

21,43 19,75 18,09 13,58 15,84



Investicijske in razvojne namere

1. Informacijske tehnologije:
od 1. 6. 2020 dalje sodobnejši in hitrejši sistem popisovanja 

vodomerov s pomočjo radijskih modulov (drive-by)

bolj funkcionalna informacijska podpora s povezavo v mesečni 
obračun in podporo uporabnikom

pilotni projekt daljinskega odčitavanja (LoRaWan omrežje) –
Pametna Mlaka (MOK)

2. Zavarovanje vodnih virov (ograje, trajnost, vzdrževanje)

3. Obnove magistralnih vodovodov (zmanjšanje vodnih izgub)



Voda iz pipe

1. Voda najbolj odžeja.

2. Blagodejno vpliva na počutje.

3. Blaži glavobole in mnoge druge težave.

4. Pomaga pri uravnavanju telesne teže.

5. Spodbuja pozitivno razmišljanje.

6. Na voljo je v neomejenih količinah.

7. Je povsod dostopna in ugodna.

8. Je najbolj ekološka, saj ne povzroča nobenih odpadkov.

9. Samo voda iz pipe je ves čas pod nadzorom.

10. Samo voda iz pipe je ves čas sveža.

Pri vas doma v vsakem trenutku že za 0,14 centa/liter!



Vrtina na območju Ravenske koče




