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PREDLAGATELJ: ŽUPAN OBČINE ŽIROVNICA 
PRISTOJNOST: OBČINSKI SVET OBČINE ŽIROVNICA 
 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 
OPERATIVNEGA PROGRAMA ODVAJANJA IN ČIŠČENJA 
KOMUNALNIH ODPADNIH VOD ZA OBČINO ŽIROVNICA 

 
 
 
UVOD  
 
Glede na podane pripombe k predstavljenemu Operativnemu programu odvajanja in čiščenja 
komunalnih odpadnih vod za Občino Žirovnica na 5.seji Občinskega sveta v mesecu aprilu 
2007, je občinska uprava Občine Žirovnica pripravila spremembe in dopolnitve k sprejetemu 
operativnemu programu odvajanja in čiščenja odpadne in padavinske vode (v prilogi). 
 
OBRAZLOŽITEV 
  
V spremenjenem in dopolnjenem programu so bile upoštevane naslednje pripombe: 

• pod naslovom programa je v oklepaju zapisano, da je poseben poudarek na ukrepih 
programa, ki bodo izvedeni do 31.12.2008 (ti ukrepi v programu niso posebej 
poudarjeni, zato se v naslovu ta del besedila črta), 

• ali se lahko aglomeracije spreminjajo, ker se je spremenil koncept gradnje ČN ( v 
pojasnilo je dopolnjen zadnji odstavek na 4.strani), 

• v programu naj se na strani 4 navede tudi povezovalni kanal Vrba -Studenčice (ne 
navaja se iz razloga, ker je opisano obstoječe stanje, ta kanal pa še ni zgrajen) 

• na strani 6 bi bilo dobro navesti, koliko objektov je že priključeno na ČN Radovljica 
(dodano je pojasnilo glede priključevanja objektov na zgrajeno kanalizacijo), 

• na strani 10 je navedba, da odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske 
vode določa sprejem pravilnika, kar ne drži (dodano pojasnilo, da se to nanaša na 
odlok, ki je v pripravi - 61.člen odloka v prvi obravnavi in popravljeno ime pravilnika), 

• kaj pomeni prvi stolpec v tabeli na strani 11 in zakaj niso zneski v eurih ( tabela v 
gradivu ni bila pravilno izpisana in je zato zamenjana s pravo, zneski pa so v SIT, ker 
se tabela nanaša na strukturo cene v letu 2006), 

• ali je načrt razvojnih programov(NRP) za kanalizacijo del sklepa Občinskega sveta     
(NRP je Občinski svet sprejel skupaj s proračunom za leto 2007 in je v ta program 
del, ki se nanaša na kanalizacijo, le prenešen). 

 
Poleg teh pripomb je bila opravljena preverba na vladni službi za informiranje glede 
varovanja osebnih podatkov. Dobili smo pojasnilo, da tabela največjih porabnikov vode z 
navedbo imen posameznikov in zasebnih podjetij ni v skladu z varovanjem osebnih podatkov 
in smo jo zato iz popravljenega programa izločili. Vsem, ki jih je navedba svojih podatkov v 
tabeli prizadela, pa se opravičujemo zaradi nehotene napake. 
 
 
PREDLOG SKLEPA 
 
Glede na navedeno predlagam na podlagi 44. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, 
št. 23/99, 71/01 in 109/01 ter Ur. vestnik št. 34/04, 17/05 , Ur. list RS, št. 39/06), da 
Občinski svet Občine Žirovnica sprejme naslednji  
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SKLEP 

 
 
Občinski svet Občine Žirovnica soglaša s spremembami in dopolnitvami, ki se 
vnesejo v sprejeti operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih in 
padavinskih vod za Občino Žirovnica. 
 
 
 
 

Leopold Pogačar 
ŽUPAN 

 
 
Številka: 354-0012/2007 
Datum:16.05.2007 
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Breznica 3 

4274 ŽIROVNICA 

 
  

 
 
 
 
 

OPERATIVNI PROGRAM ODVAJANJA IN 
ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPADNIH VOD ZA 

OBČINO ŽIROVNICA 
 
 
 

(za obdobje od 2005 do 2017) 
 
 
 
 
 
Operativni program izhaja iz Nacionalnega programa varstva okolja na področju politike varstva voda 
(Uradni list RS št. 83/99) in izhodiščih operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode Republike Slovenije (osnutek 4.10.2004) ter zahteve po izdelavi implementacijskega 
programa iz 6.člena direktive Sveta ES 91/271/EEC z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne 
odpadne vode (UL L št. 135, z dne 30.05.1991) in je usklajen s skupnimi stališči EU do pogajalskih 
izhodišč na področju okolja (CONF-SI11/01) 
 
 
 
 
 
Jesenice, maj 2007 
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OPERATIVNI PROGRAM ODVAJANJA IN ČIŠČENJA 
KOMUNALNIH ODPADNIH VOD ZA OBČINO ŽIROVNICA 

 
 

VSEBINA: 
 
1. ANALIZA STANJA 

1.1. Območje občine 
1.2. Pokritost območja občine s kanalizacijo in čistilnimi napravami 
1.3. Podatki o katastru in drugih evidencah, ki pokrivajo področja odvajanja in čiščenja odpadnih 

vod 
1.4. Organiziranost javne službe 
1.5. Predpisi občine 
1.6. Cenovna politika na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih vod 
1.7. Investicijska vlaganja občine v komunalno infrastrukturo za obdobje 2001-2004 (proračun / 

investicije) 
2. OBVEZNOST OBČIN GLEDE NA DRŽAVNA IZHODIŠČA 
3. USKLAJEVANJE PROGRAMA Z DRUGIMI SEKTORJI 
4. FINANČNI VIRI ZA IZVAJANJE PROGRAMA 
5. NOSILCI NALOG ZA POSAMEZNO NALOGO 
6. TERMINSKI PLAN 
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1. ANALIZA STANJA 
 
1.1. Območje občine 
 
Območje občine Žirovnica se razprostira na območju velikosti 42,39 km2 in leži na nadmorski višini od 500 do 
2236 metrov. Območje obravnavamo kot ruralno. V celotni občini stalno prebiva 4.262 prebivalcev. 
Občina obsega 10 naselij in sicer: 

• Moste 
• Breg 
• Žirovnica 
• Selo pri Žirovnici 
• Zabreznica 
• Breznica 
• Doslovče 
• Smokuč 
• Rodine 
• Vrba 

Območje občine Žirovnica sestavljata dve različni pokrajinski enoti. Južni del je ravninski, severni pa sega v 
hribovito območje Karavank. Meja med enotama poteka po vznožju grebena Peči. Na severu je občina omejena 
z državno mejo med Slovenijo in Avstrijo, na vzhodu meji na občini Radovljica in Tržič, Na zahodu na jeseniško 
občino, medtem ko na jugu meji s Savo Dolinko  na občino Bled. 
Ravninski del občine Žirovnica spada k "Deželi". Le-ta predstavlja najsevernejši del Ljubljanske kotline, ki leži 
na levi strani Save. To je ravnina, ki je nagnjena od severovzhoda proti jugozahodu. Zanjo so značilne predvsem 
prodne in konglomeratne terase, katerih nastanek je v veliki meri povezan s poledenitvijo v pleistocenu. V 
preteklosti so imele vasi pod Stolom pomembno kmetijsko funkcijo. Kasneje, ko je prišlo do deagrarizacije, se je 
velik del prebivalstva zaposlil v industriji. Delež kmečkega prebivalstva je danes precej nizek, v zadnjih letih se 
kmetovanje ponovno oživlja, predvsem v povezavi s turizmom. Število prebivalcev v občini Žirovnica stalno 
narašča, saj je območje zelo privlačno za poseljevanje. 
 
naselje skupaj 

MOSTE 586 
BREG 632 
ŽIROVNICA 597 
SELO PRI ŽIROVNICI 291 
ZABREZNICA 500 
BREZNICA 464 
DOSLOVČE 122 
SMOKUČ 513 
RODINE 353 
VRBA 204 

SKUPAJ 4262 
 
Aglomeracije, predstavljene v naslednji tabeli so določene glede na geografsko zaokroženost in glede na 
urejenost obstoječega kanalizacijskega omrežja oziroma predvidene gradnje kanalizacije in naprav za čiščenje 
odpadnih vod. Določilo jih je Ministrstvo za okolje in prostor na podlagi podatkov prejetih iz Občine Žirovnica. 
Ker se je v lanskem letu zaradi možnosti takojšnje priključitve kanalizacije v delu občine (morda tudi vse 
občine) na čistilno napravo Radovljica, koncept izgradnje kanalizacijskega omrežja spremenil, se bo verjetno v 
bodočnosti spremenilo tudi območje aglomeracij in njihovo število. 
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ID 
Aglo. OB_IME NA_IME 

Število 
stavb PE PE ind PE skupaj 

PE/HA 
skupaj 

Povrsina 
(ha) Obč.o. 

Datum 
kanal  

Datum 
KČN 

Odst. 
kanal. ID KČN IMECN 

3778 ŽIROVNICA VRBA 50 192 58 250 19,20 13 0 2015 2015 0 0   

16498 
ŽIROVNICA SMOKUČ 

288 947 284 1.231 20,20 61 0 2015 2015 39  
ČN 

RADOVLJICA 

3793 ŽIROVNICA BREG 167 610 183 793 27,30 29 0 2015 2015 0 0 0 

3792 ŽIROVNICA MOSTE 12 57 17 74 14,80 5 1 2015 2015 0 0 0 

16497 ŽIROVNICA ŽIROVNICA 651 2.366 710 3.076 23,30 132 0 2015 2015 19 0 0 
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1.2. Pokritost območja občine s kanalizacijo in čistilnimi napravami 
 
Obstoječe stanje 
V občini Žirovnica je do konca leta 2006 zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje v skupni dolžini 11,7 km. Vsa 
naselja niso opremljena z javno kanalizacijo. Le-ta je deloma urejena le v naseljih Žirovnica, Selo, Zabreznica, 
Breznica, Smokuč in Rodine ter od leta 2006 dalje tudi v Doslovčah. 
 
V Smokuču je zgrajena nova kanalizacija v ločenem sistemu. V letu 2003 in 2004 se je v starem naselju Smokuč 
978 m kanalizacije v mešanem sistemu ukinilo in zgradilo 1802 m nove fekalne kanalizacije ter 300 m meteorne 
kanalizacije. V letu 2006 je bil zgrajen povezovalni kanal Smokuč – Studenčice, ki povezujejo kanalizacijski 
sistem v Smokuču na kanalizacijsko omrežje občine Radovljica s čistilno napravo Radovljica. Komunalne 
odpadne vode so speljane v čistilno napravo, meteorne vode s cestišč ter zaledne vode pa v meteorno 
kanalizacijo, ki se zaključuje s ponikovalnico. Konec leta 2006 so bili  na nov povezovalni kanal priključeni vsi 
objekti v novem Smokuču in tisti v starem Smokuču, ki so bili priključeni še na prvotno kanalizacijo. Vsi ostali 
objekti v Smokuču bodo priključeni na kanalizacijo predvidoma v letu 2007. 
V letu 2006 je bila zgrajena tudi kanalizacija v naselju  Doslovče v dolžini 1159 m, ki se navezuje na 
kanalizacijo v naselju Smokuč in dalje na čistilno napravo Radovljica. Tudi vsi objekti v Doslovčah bodo 
priključeni na kanalizacijo predvidoma v letu 2007. 
 
Vse ostale kanalizacijske veje so obstoječe, zgrajene za odvajanje meteornih, zalednih in odpadnih vod. Na vsaki 
veji je zgrajena skupinska greznica s ponikovalnico. Ker v celotni občini ni odprtega vodotoka, razen Save na 
skrajnem robu občine, je odvajanje in končna dispozicija vod zelo problematična. Zato so v preteklosti reševali 
problem s skupinskimi greznicami – kot delno čiščenje odpadnih vod s ponikovalnicami – kot končna 
dispozicija delno očiščene vode. Problem je v sestavi zemljišča, saj so med propustnimi plastmi nepropustne, kar 
otežkoča ali celo onemogoča ponikanje teh vod. Z dodajanjem bioloških preparatov od leta 2003 dalje se je 
izboljšal učinek čiščenja v skupinskih greznicah, tako, da se je smrad, ki ga odpadna voda povzroča, zmanjšal, ni 
pa se izboljšala ponikovalna sposobnost obstoječih ponikovalnic – območja so zalita in napita, okoliške 
kmetijske površine so neprimerne za obdelovanje. Zato je čimprejšnja izgradnja kanalizacija s čistilno napravo 
nujna. 
 
Nova kanalizacija se bo gradila postopoma z navezovanjem dela naselij (za 3000 PE) na povezovalni kanal v 
vasi Studenčice in dalje na čistilno napravo Radovljica in delno na manjšo ČN  za 2.500 PE na Bregu. Če bo 
ugotovljena tehnična možnost in pozitiven ekonomski izračun za povečanje CČN Radovljica, bi bilo ob soglasju 
Občine Radovljica možno vse fekalne odpadne vode odvajati na CČN Radovljica. Kanalizacijski sistem bo 
zasnovan v ločenem sistemu, na čistilni napravi pa bo zagotovljeno sekundarno biološko čiščenje.  
 
Po definiciji javno kanalizacijsko omrežje delimo na magistralno, primarno in sekundarno omrežje. Magistralnih 
vodov v občini Žirovnica ni, med primarne vode lahko štejemo le povezovalni kanal Smokuč – Studenčice. 
Dolžina javne kanalizacije je razvidna iz spodnje tabele (v tabeli so vsi podatki o obstoječi in novozgrajeni 
kanalizaciji do konca leta 2006): 
 
 

sekundarni vod primarni vod magistralni vod skupaj
(m) (m) (m) (m)

Žirovnica 1.282 1.282
Selo 1.242 1.242
Zabreznica 917 917
Breznica 512 512
Doslovče 1.159 1.159
Smokuč 5.036 5.036
Smokuč - Studenčice 1.167 1.167
Rodine 472 472
Skupaj /m/ 10.620 1.167 11.787

naselje

 
 
 
Večina kanalizacije je zgrajena v mešanem sistemu. Obseg fekalne, meteorne in mešane kanalizacije je 
naslednji: 
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Fekalna kanal. Meteorna kanal. Mešan sistem skupaj
(m) (m) (m) (m)

Žirovnica 1.282 1.282
Selo 1.242 1.242
Zabreznica 917 917
Breznica 512 512
Doslovče 1.159 1.159
Smokuč 3.128 1908 5.036
Smokuč - Studenčice 1.167 1.167
Rodine 472 472
Skupaj /m/ 5.454 1908 4.425 11.787

naselje

 
 
Centralna čistilna naprava Jesenice 
Javna kanalizacija iz naselja Jesenice se zaključuje s Centralno čistilno napravo Jesenice. Čistilna naprava 
Jesenice je naprava za mehansko biološko čiščenje odpadnih vod v velikosti 30.000 PE (druga stopnja čiščenja). 
Zgrajena je bila v letu 1988. Locirana je ob izlivu potoka Javornik v reko Savo, natančneje med železniškim 
tirom in akumulacijo Moste na reki Savi, cca 300 m nizvodno od ceste za Blejsko Dobravo. 
Za čiščenje odpadnih vod pretežno fekalnega značaja je bil izbran mehansko – biološki način čiščenja z 
anaerobno stabilizacijo blata v gniliščih. Naprava je dimenzionirana na 30.000 PE. 
Na kanalizacijski sistem so poleg odpadnih vod iz gospodinjstev speljane tudi odpadne vode bolnice, klavnice, 
proizvodnih in storitvenih dejavnosti, mejnega platoja Karavanke, odpadne vode iz naselij Dovje in Mojstrana, 
izcedne vode iz Deponije nenevarnih odpadkov Mala Mežakla. Tehnološke odpadne vode iz obratov na območju 
bivše železarne Jesenice se odvajajo in obdelujejo ločeno. Na javno kanalizacijo je speljanih le del komunalnih 
odpadnih vod iz teh objektov. 
Čistilna naprava Jesenice ima urejeno fekalno postajo za sprejem grezničnih gošč in blata iz malih čistilnih 
naprav, urejeno je izkoriščanje bioplina, dehidracija blata, zgrajen je tudi zadrževalni bazen deževnih vod. 
Vse greznične gošče iz območja občine Žirovnica (individualne in skupinske greznice) se odvažajo na čistilno 
napravo Jesenice. 
 
Priključenost prebivalcev 
Pokritost naselij s kanalizacijskim omrežjem oziroma % priključenih prebivalcev je razvidna iz naslednje tabele: 
 

naselje 
št.preb. 

št.priklj. 
preb. % prikl.preb. 

število 
objektov 

priključeni 
objekti % priklj.obj. 

MOSTE 586 0 0 153 0 0 

BREG 632 0 0 170 0 0 

ŽIROVNICA 597 184 31,1 176 55 31,2 

SELO PRI 
ŽIROVNICI 291 126 40,5 75 31 41,3 

ZABREZNICA 500 107 21,3 149 32 21,4 

BREZNICA 464 32 0,2 108 6 5,5 

DOSLOVČE 122 0 0 43 0 0 

SMOKUČ 513 242 49,3 141 58 41,1 

RODINE 353 127 36,0 104 39 37,5 

VRBA 204 0 0 53 0 0 

SKUPAJ 4.262 818 19,4 1.172 221 18,8 

 
Število priključenih prebivalcev se bo povečalo v letu 2007, ko se bo večina  objektov v naseljih Smokuč in 
Doslovče priključila na javno kanalizacijo. Z izgradnjo povezovalnega kanala do Studenčic, je namreč 
zagotovljeno nemoteno odvajanje odpadnih vod. Trenutno so na kanalizacijo Smokuč priključeni le tisti objekti, 
ki so že imeli priključke na prejšnjo, staro kanalizacijo. 
 
Podatki o drugih onesnaževalcih (vse, kar ni komunalna odpadna voda) 
V občini Žirovnica ni večjih onesnaževalcev. Najbolj onesnažene odpadne vode dotekajo v javno kanalizacijo iz 
naslednjih objektov: 

1. Zdravstveni dom 
2. nekateri gostinski objekti 

V celotni občini ni direktnega zavezanca za plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja 
odpadnih vod. 
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Greznice 
Na podlagi Odloka o odvajanju odpadne in padavinske vode ter čiščenju greznic na območju občine Žirovnica 
(UVG št. 22/02) je izvajalec javne službe dolžan vsem uporabnikom, ki imajo za odvajanje in čiščenje odpadnih 
vod urejene individualne greznice, greznice prazniti enkrat letno, vsebino pa odvažati na Čistilno napravo 
Jesenice. V občini Žirovnica se na ta način greznice praznijo že od leta 1991. Ugotavljamo, da je nepretočna le 
greznica pri Zdravstvenem domu, ostale so vse pretočne, ker jih večino praznimo enkrat letno, manjši delež je 
takih, kjer je zaradi velikosti potrebno dvakrat letno praznjenje, nekaj pa je tudi takih uporabnikov, ki praznjenja 
greznice ne izvajajo, ker ne dovolijo dostopa, oziroma imajo skupno greznico za hlev in stanovanjsko hišo. 
 
Po naših evidencah je v občini skupaj 952 individualnih greznic in 5 skupinskih greznic, skupna količina 
prepeljane gošče pa se giblje od 4.000 do 4.600 m3. Redno 1-krat letno praznjenje individualnih greznic z 
odvozom gošče na čistilno napravo se izvaja na dostopnih območjih, v hribovitih težje dostopnih območjih se 
redno praznjenje ne izvaja. Tako je v redni letni plan vključenih vseh 952 individualnih greznic in pet 
skupinskih. 

 
 

naselje št.objektov z 
greznico 

MOSTE 153 
BREG 170 
ŽIROVNICA 121 
SELO PRI ŽIROVNICI 44 
ZABREZNICA 117 
BREZNICA 103 
DOSLOVČE 43 
SMOKUČ 83 
RODINE 65 
VRBA 53 

SKUPAJ 952 
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1.3. Podatki o katastru in drugih evidencah, ki pokrivajo področja odvajanja in čiščenja odpadnih vod 
 
V javnem komunalnem podjetju JEKO-IN, d.o.o., Jesenice so v letu 2002 pristopili k izdelavi katastra 
kanalizacijskega omrežja v občini Jesenice. Prvi namen je bil, da za območje celotne občine prikažemo stanje 
kanaliziranosti posameznih naselij. Zaradi obsežnosti naloge in velikih finančnih sredstev, ki bi jih potrebovali 
za geodetsko snemanje celotne kanalizacije, smo najprej na obstoječe podloge ročno vrisali celotno omrežje. 
Ročni vris smo dokončali v letu 2006. To stanje se bo postopoma dopolnjevalo z geodetskimi posnetki 
novozgrajene kanalizacije. 
 
Karte z vrisano kanalizacijo hrani upravljavec kanalizacijskega omrežja in naprav - JEKO-IN, d.o.o., Jesenice.  
 
1.4. Organiziranost javne službe 
 
Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Žirovnica (Ur.l.RS št.17/00, 11/01 in UVG 13/02) opredeljuje 
javno službo odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda kot obvezno gospodarsko javno 
službo, ki jo izvaja javno podjetje. Podlaga za ustanovitev javnega komunalnega podjetja je Odlok o ustanovitvi 
javnega komunalnega podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice (Ur.l.RS št. 73/95, 4/96, 61/96, 43/00, 115/00) in 
Odlok o preoblikovanju JEKO-IN, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice in ustanovitvi njegovega 
skupnega organa (Ur.l.RS št. 94/05). 
JEKO-IN d.o.o., Jesenice dejavnost odvajanja in čiščenja odpadnih vod izvaja na celotnem območju občine 
Žirovnica na osnovi določil Odloka o odvajanju odpadne in padavinske vode ter čiščenju greznic na območju 
Občine Žirovnica (UVG 22/02). Trenutno se na podlagi nove zakonodaje pripravlja nov odlok. 
 
Upravljavec javne kanalizacije upravlja s celotnim kanalizacijskim omrežjem v občini s pripadajočimi objekti in 
napravami: 
• kanalizacija mešanega in ločenega sistema 
• črpališča za prečrpavanje odpadne in padavinske vode 
• naprave za čiščenje odpadnih vod 
Uporabnikom, ki niso priključeni na javno kanalizacijo, mora upravljavec prazniti greznice s posebnimi vozili za 
praznjenje, vsebino pa dovažati na čistilno napravo Jesenice.  
 
Upravljanje infrastrukturnih objektov in naprav individualne rabe na območju občine Žirovnica je s Pogodbo o 
upravljanju infrastrukturnih objektov in naprav individualne rabe na območju občine Žirovnica preneseno na 
javno komunalno podjetje (pogodba št. II/01-610-048/06 z dne 06.03.2006). Za čiščenje fekalnih odpadnih vod 
na CČN Radovljica je sklenjena pogodba o odvajanju dela odpadnih vod iz občine Žirovnica na CČN Radovljica 
med Občino Radovljica, Občino Žirovnica, Komunalo Radovljica in JEKO-IN Jesenice. 
Upravljanje po tej pogodbi obsega uporabo, vzdrževanje, obnovo in posodobitev ter ostala primerljiva 
upravljavska upravičenja do osnovnih sredstev v upravljanju. 
Vzdrževanje obsega izvajanje tistih del, ki ohranja osnovna sredstva v upravljanju v funkciji brez podaljšanja 
življenjske dobe in so nujna za nemoteno oskrbo občanov občine Žirovnica s storitvami, ki so predmet 
upravljanja. 
Obnova in posodobitev obsega vlaganja, ki poleg ohranitve funkcije zagotavljajo podaljšanje življenjske dobe in 
ohranjanja reprodukcijske vrednosti osnovnih sredstev v upravljanju. Obnove in posodobitve se izvajajo na 
podlagi usklajenega srednjeročnega oziroma letnega plana. 
 
1.5.  Predpisi občine 
 
Predpisi, ki urejajo področje izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih vod v občini Žirovnica so: 
 
Zap.št. predpis objava 
1. Statut Občine Žirovnica Ur.l.RS št.23/99, 71/01, 109/01 

in UVG št.34/04, 17/05 
2.  Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Žirovnica Ur.l.RS št.17/00, 11/01 in UVG 

št. 13/02 
3. Odlok o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja JEKO-

IN, d.o.o., Jesenice 
Ur.l..RS št. 73/95, 4/96, 61/96, 
43/00, 115/00 

4. Odlok o preoblikovanju JEKO-IN, javnega komunalnega 
podjetja, d.o.o., Jesenice in ustanovitvi njegovega skupnega 
organa 

Ur.l.RS št. 94/05 
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5. Odlok o odvajanju odpadne in padavinske vode ter čiščenju 
greznic na območju Občine Žirovnica 

UVG št. 22/02 

6. Odlok o stavbnih zemljiščih v Občini Žirovnica (na njegovi 
podlagi vsakoleten Sklep o določitvi povprečnih stroškov 
komunalne opreme za leto    in meril za odmero 
komunalnega prispevka na območju občine Žirovnica) 

Ur.l.RS Št. 88/01 in spremembi 
v UVG št. 41/03 in 3/05 

7. Program opremljanja stavbnih zemljišč s kanalizacijo in 
ČN 

Junij 2005 

 
Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Žirovnica opredeljuje gospodarsko javno službo odvajanja in 
čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih vod kot obvezno gospodarsko javno službo, ki se izvaja v javnem 
podjetju na celotnem območju občine. Javno komunalno podjetje, JEKO-IN, d.o.o., Jesenice je z odlokom 
ustanovila Občina Jesenice, ki se je kasneje razdelila na Občino Jesenice in Občino Žirovnica. V letu 2005 je bil 
sprejet Odlok o preoblikovanju JEKO-IN, javnega komunalnega podjetja, d.o.o. Jesenice in ustanovitvi 
njegovega skupnega organa.  
 
Javna služba odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda je urejeno z Odlokom o odvajanju 
odpadne in padavinske vode ter čiščenju greznic na območju občine Žirovnica. Odlok določa pogoje in način o 
odvajanju odpadne in padavinske vode in praznjenju greznic, gospodarjenje z objekti in napravami, ki služijo 
odvajanju in čiščenju odpadne vode, ki nastaja v gospodinjstvih, industriji in drugih uporabnikih ter odvajanju 
padavinske vode iz naselij, ki so priključene na javno kanalizacijsko omrežje, s katero upravlja in gospodari 
javno podjetje JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, ter obveznosti in pravice upravljavca in uporabnikov teh objektov in 
naprav. 
 
V skladu z veljavno zakonodajo ima javno podjetje JEKO-IN, d.o.o., Jesenice za leto 2007 v programu pripravo   
in sprejem Tehničnega pravilnika o javni kanalizaciji ( določal bo pogoje, način odvajanja in čiščenja odpadnih 
in padavinskih voda) na območju Občine Žirovnica, Pravilnika o obračunavanju stroškov za uporabo javne 
kanalizacije in Pravilnika o praznjenju individualnih greznic.  
Komunalni prispevek Občina Žirovnica obračunava na podlagi Odloka o stavbnih zemljiščih v Občini Žirovnica 
in na njegovi podlagi vsako leto sprejetega Sklepa o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za tekoče 
leto in meril za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica (sklep za leto 2007 - Ur. list RS, 
št. 139/06).  Komunalni prispevek se obračuna za vsako vrsto komunalne infrastrukture, glede na možnost 
uporabe oz. priključitve, razmerjem med neto tlorisno površino objekta in gradbene parcele, namembnostjo 
objekta (večji vpliv na okolje – večji korekcijski faktor) ter glede na določene povprečne stroške komunalne 
opreme za 1 m2 gradbene parcele (od tega je delež fekalnega kanalizacijskega omrežja 20%, meteornega pa 
12%). Med letom se vrednost s sklepom določenih povprečnih stroškov komunalne opreme mesečno ne 
valorizira.  Komunalni prispevek se obračunava pred izdajo gradbenega dovoljenja za novogradnje, prizidke, 
adaptacije, spremembe namembnosti, pa tudi pred priključitvijo na naknadno zgrajeno novo infrastrukturo s 
posebej določenim korekcijskim faktorjem (kanalizacija in javna razsvetljava), ki je bil določen na podlagi 
programa opremljanja stavbnih zemljišč s kanalizacijo in čistilno napravo za območje občine Žirovnica.  
 
 
1.6. Cenovna politika na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih vod 
 
Cene za odvajanje in čiščenje odpadnih vod v Občini Žirovnica so med najnižjimi v državi. Cene so pod 
kontrolo države in so v času priprave operativnega programa naslednje: 
 
 
 gospodinjstva gospodarstvo Javni zavodi 
odvajanje odpadnih vod  0,1737 €/m3 0,3604 €/m3 0,1874 €/m3 
čiščenje odpadnih vod 0,1249 €/m3 0,3638 €/m3 0,1848 €/m3 
 
 
 
 
 
 
 
 
Struktura lastne cene za odvajanje in čiščenje odpadnih vod: 
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KANALIZACIJA ČISTILNA NAPRAVA

obračunska kalkulacija 
leto 2006

obračunska kalkulacija 
leto 2006

1. Neposredni stroški 57.243.999,79 45.953.560,13

- strošek električne energije 82.403,45 12.361.639,73

- strošek pogonskega goriva 2.324.321,11 373.535,37

- drugi stroški materiala 3.715.287,35 2.679.236,13

- strošek storitev 12.277.978,65 8.711.046,03

- strošek dela 36.712.924,95 14.581.851,70

- neposredni stroški prodaje 0,00 0,00

- drugi neposredni stroški 2.131.084,29 7.246.251,18

2. Posredni proizvajalni stroški 28.294.286,19 33.159.428,37

- amortizacija 27.955.409,27 31.640.888,53

- amortizacija drugih osnovnih sredstev 0,00 0,00

- investicijsko vzdrževanje 338.876,92 1.518.539,84

- drugi posredni proizvajalni stroški 0,00 0,00

3. Splošni stroški 9.563.270,82 9.140.001,94

- posredni stroški nabave 0,00 0,00

- posredni stroški uprave 9.563.270,82 9.140.001,94

- posredni stroški prodaje 0,00 0,00

- posredni stroški obresti 0,00 0,00

4. Dobiček 0,00 0,00

5. SKUPAJ (1 + 2 + 3 + 4) 95.101.556,80 88.252.990,44

Realizacija v m3 1.519.787,00 1.491.895,00

Povprečna lastna cena (SIT/m3) - izračunana 62,58 59,15

Povprečna lastna cena (SIT/m3) - potrjena 50,42 41,38

Povprečna lastna cena (SIT/m3) - razlika -12,16 -17,77

Ustvarjen DOBIČEK/IZGUBA zaradi razlike v ceni -18.480.609,92 -26.510.974,15

     STRUKTURA LASTNE CENE 

     PRVINA

 
 
 
Odpadna voda se meri in obračunava v kubičnih metrih. Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz javnega vodovoda, 
plačujejo odvedeno vodo (kanalščina in čiščenje odpadne vode) v enaki količini, kot porabljeno vodo. 
Kanalščino in čiščenje odpadne vode plačujejo vsi uporabniki, ne glede na to, ali so priključeni na javno 
kanalizacijo ali imajo za zbiranje odpadne vode urejeno individualno greznico. Po določilih odloka je namreč 
upravljavec javne kanalizacije dolžan enkrat letno prazniti vse individualne greznice, vsebino pa odvažati na 
čistilno napravo. Tako se stroški odvoza grezničnih gošč krijejo iz plačila kanalščine, stroški čiščenja greznične 
gošče pa iz postavke čiščenje odpadnih vod. 
 
Cena je različna za občane in za pravne osebe, občina pa teži k izenačitvi cen za obe skupini uporabnikov.  
Odvoz in čiščenje grezničnih gošč se za enkrat letno praznjenje uporabnikom na območju občine Žirovnica 
dodatno ne zaračunava. Vsako nadaljnje praznjenje in odvoz greznične gošče pa se zaračunava po veljavnem 
ceniku, in sicer glede na obseg opravljenega dela (poraba časa) in količine prepeljane gošče (m3): 
 
Kamion grezničar MB 1114 + cisterna 5m3  €/uro 40,80 
Unimog 1200 + cisterna 2m3  €/uro 45,60 
Čiščenje odpeljane gošče  €/m3 7,20 
 
Kot je razvidno iz zgoraj predstavljene strukture lastne cene, trenutno veljavna cena ne zadošča za pokrivanje 
lastnih stroškov, ki pri dejavnosti nastajajo. Del izgube se krije s prihodki, ustvarjenimi na trgu (čiščenje 
kanalizacijskih priključkov, gradnja kanalizacijskih priključkov, razna manjša gradbena dela na področju 
odvajanja odpadnih vod, …), del izgube pa se pokriva z odpisom amortizacije infrastrukture. 
Za uporabnike, katerih fekalne vode se odvajajo na CČN Radovljica, zaračunava Komunala Radovljica  JEKO-
INu enako ceno, kot velja za občane občine Radovljica (0,6512 EUR/m3), ki je višja od veljavne cene v občini 
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Žirovnica. Zato je v pripravi predlog uvedbe nove tarifne skupine in sicer za priključene na CČN Radovljica. 
Tem odjemalcem pa se zaradi uvedbe boljšega čiščenja zniža taksa za obremenjevanje vode, tako, da se  
finančna obremenitev iz tega naslova  poveča samo za 13.32 % ( z 0,6892 EUR na 0,7478 EUR). 
 
1.7.  Investicijska vlaganja občin v komunalno infrastruktur za obdobje 2001-2004 (proračun / investicije) 
 
V obdobju 2001-2004 je bilo na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod izvedenih 7 investicij, ki so se 
financirale večinoma iz sredstev takse za obremenjevanje vode in sredstev amortizacije infrastrukture, ki se 
obračunava na JEKO-IN. Natančnejša razdelitev je razvidna iz spodnje tabele. 
 
Do leta 2002 so se sredstva priključnine evidentirala med prihodke, od leta 2003 pa je plačilo priključnine 
ukinjenjo, saj Občina Žirovnica graditeljem odmerja komunalni prispevek.   
JEKO-IN, d.o.o., Jesenice je izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih vod v dveh občinah – v 
občini Jesenice in Žirovnica. Zato se sredstva zbrane takse za obremenjevanje vode s soglasjem obeh županov 
občasno prelivajo iz ene občine v drugo in namenjajo za izvedbo investicij, za katere je pridobljena pozitivna 
odločba Agencije za okolje. Dogovori med županoma so pisni, tako, da je zagotovljena transparentnost sredstev, 
ki se prelivajo in vračilo tako porabljenih sredstev v občino, kjer so bile takse pobrane. V letu 2003 so bila vsa 
prelita sredstva poravnana in usklajena za nazaj, tako, da v letu 2004 ni bilo potrebno prelivanje takse z 
namenom vračila sredstev takse posamezni občini. V naslednjih letih do leta 2007 ni prišlo do posojanja sredstev 
takse iz občine Žirovnica v Občino Jesenice, saj je imela vsako leto Občina Žirovnica investicije v javno 
kanalizacijsko omrežje  večje kot je bila višina zbranih taks. 
 
Vse investicije na Čistilni napravi Jesenice, razen gradnje zadrževalnega bazena deževnih vod z merilnimi mesti, 
se financirajo v lastniških deležih občine Jesenice in Občine Žirovnica (87:13). Zato je v spodnji tabeli prikazan 
le znesek v deležu, ki odpade na občino Žirovnica. 
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 INVESTICIJSKA VLAGANJA OBČINE  ŽIROVNICA V KOMUNALNO INFRASTRUKTURO ZA OBDOBJE 2001-2004   
           

        Investicija 
dolžina 
kanal. 
(m) 

vrednost v 
SIT (brez 
DDV) 

pričetek 
del 

leto 
izgradnje 

vir sredstev     

taksa 
amort. 
infrastr. 

proračun 
občine 

nepovrat. 
sred.MOPE opomba 

LETO 2001                   

1. 

postavitev objekta za 
dehidracijo blata in 
fekalne postaje na ČN 
Jesenice   10.450.327 1999 2001 10.450.327       

Investicija se je izvajala od leta 1999 in 
je bila v letu 2001 zaključena. Skupna 
vrednost celotne investicije je 
75.591.494 SIT Iin se je financirala v 
lastniških deležih občin Jesenice in 
Žirovnica (87:13). 

2. 
izgradnja čistilne 
naprave Smokuč v 
velikosti 500 PE 

  9.912.700 2000   9.912.700       

Investicija se je izvajala od leta 2000 in 
je bila v letu 2001 zaključena. Skupna 
vrednost celotne investicije je je do 
konca leta 2001 19.992.000 SIT. 

      20.363.027     
LETO 2002                   

1. dokončanje gradnje ČN 
Smokuč   4.003.609 2000 2002 4.003.609         

2. gradnja kanalizacije 
Smokuč - stari del vasi   15.428.420 2002   15.428.420         

      19.432.029     
LETO 2003                   

1. gradnja kanalizacije 
Smokuč - stari del vasi   37.215.556     32.005.594 5.209.692       

2. 
obnovitvena dela na ČN 
Jesenice (posodobitev 
opreme)   5.800.000       5.800.000       

      32.005.594     
LETO 2004 -                    

1. 

Nadaljevanje gradnje 
kanalizacije Smokuč, 
projekti in pripr.dela za 
celotno občino   89.661.000  2002 2004 23.190.000   66.471.000     
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LETO 2005                 

1. 
Kanalizacija Smokuč – 
plačilo obveznosti iz l. 
2004  13.243.413,00        2002 2004 1.000.000  12.243.413,00  

2. 
Kanalizacija Doslovče  26.022.947,81 2005 2006 26.023.000    

3.  Pripravlj. Dela, projekti 
za celotno občino  12.060.078,31 2005    12.060.078,31  

 
LETO 2006                     

1. 

Kanalizacija Doslovče in 
povezovalni kanal 
Smokuč-Studenčice, 
projekti in pripravljalna 
dela(služnosti) za 
celotno občino  75.615.000 2005 2006 26.595.000       
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OBVEZNOST OBČIN GLEDE NA DRŽAVNA IZHODIŠČA 
 
Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Ur.l.RS št. 105/02) določa pogoje, ki 
morajo biti izpolnjeni pri izvajanju obvezne lokalne javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in 
padavinske vode. Določeni so tudi roki, v katerih je na določenih območjih potrebno urediti kanalizacijsko 
omrežje s čiščenjem odpadnih vod. 
 
 
Med občutljiva območja, za katero veljajo strožji pogoji pri ureditvi odvajanja in čiščenja odpadnih vod, je 
uvrščena le aglomeracija Moste, ostale aglomeracije v občini Žirovnica pa ne spadajo med občutljiva območja. 
Obveznosti občine glede izgradnje čistilnih naprav s pripadajočim kanalizacijskim omrežjem je razvidna iz 
naslednje tabele, kjer je za vsako posamezno aglomeracijo določen rok ureditve – izgradnja kanalizacijskega 
omrežja in čistilnih naprav. 
 
 

ID Aglo. OB_IME NA_IME 
Število 
stavb PE PE ind 

PE 
skupaj 

PE/HA 
skupaj 

Datum 
kanal  

% priklj. Datum 
KČN IMECN 

16497 ŽIROVNICA ŽIROVNICA 651 2366 710 3076 23,3 2015 95 2015 
CN Breg, 
CČN Rad.  

16498 ŽIROVNICA SMOKUČ 288 947 284 1231 20,2 2015 80 2015 
CČN 
RADOVLJICA 

3793 ŽIROVNICA BREG 167 610 183 793 27,3 2015 95 2015 ČN Breg 
3778 ŽIROVNICA VRBA 50 192 58 250 19,2 2015 70 2015 CČN Rad.  

3792 ŽIROVNICA MOSTE 12 57 17 74 14,8 2015 80 2015 ČN Breg 
 
 
V Prilogi 2 Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Ur.l.RS št. 35/96, 
90/98, 31/01, 62/01) so določena občutljiva območja, za katere veljajo strožji kriteriji za ureditev odvajanja in 
čiščenja odpadnih vod. Med občutljiva območja sodijo s porečja Save (Sava Dolinka) tudi: 
• porečje Save od sotočja z Bistrico do sotočja z Javornikom z vodozbirno površino Javornika 
• porečje Save od sotočja z Javornikom do sotočja z Radovno – Moščansko jezero 
 
Aglomeracija Žirovnica ne leži na občutljivem območju, zato je potrebna izgradnja kanalizacijskega omrežja s 
čiščenjem odpadnih vod do 31.decembra 2015, do 31.decembra 2017 pa mora biti na javno kanalizacijo 
priključene najmanj 95% obremenitve, ki nastaja zaradi odpadne vode na tem območju. 
 
Aglomeraciji Smokuč in Breg ravno tako ne ležita na občutljivem območju, zato je potrebna izgradnja 
kanalizacijskega omrežja s čiščenjem odpadnih vod do 31.decembra 2015, do 31.decembra 2017 pa mora biti na 
javno kanalizacijo priključene najmanj 95% obremenitve, ki nastaja zaradi odpadne vode na tem območju. 
 
Aglomeracija Vrba leži izven občutljivega območja, obremenjenost območja je 250 PE, gostota obremenjenosti 
je 19,2 PE/ha. To območje se lahko uvrsti v operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, 
če je občina izpolnila in ima zagotovljene finančne vire za izvedbo svojih obveznosti iz točke 5 Operativnega 
programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (Obveznosti v zvezi z odvajanjem in čiščenjem 
komunalne odpadne vode). Če je območje uvrščeno v operativni program, mora biti opremljeno z javno 
kanalizacijo in komunalno čistilno napravo do 31.decembra 2015, do 31.decembra 2017 pa mora biti priključene 
najmanj 70% obremenitve, ki nastaja zaradi odpadne vode na tem območju. 
Do izgradnje javne kanalizacije je na teh območjih dovoljeno odvajati komunalno odpadno vodo neposredno v 
vode ali s ponikanjem v tla, če se ta očisti v pretočni greznici in letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne 
odpadne vode ni večja od 10 PE. 
 
Aglomeracija Moste leži na občutljivem območju, zato je potrebna izgradnja kanalizacijskega omrežja s 
čiščenjem odpadnih vod do 31.decembra 2015, do 31.decembra 2017 pa mora biti na javno kanalizacijo 
priključene najmanj 80% obremenitve, ki nastaja zaradi odpadne vode na tem območju. 
 
Aglomeracije v občini Žirovnica so med seboj tesno povezane in tudi v idejnih zasnovah in projektih 
predstavljajo nujno enovit sistem, ki ga ni mogoče fizično ločiti. Aglomeracija Žirovnica bo glede čiščenja 
vezana na dve čistilni napravi, del odplak iz te aglomeracije (od Breznice do Sela), se navezuje na CČN 
Radovljica, del (Žirovnica) pa na ČN Breg. Tudi aglomeracije Vrba ni možno obravnavati ločeno, ker leži ob 
trasi povezovalnih kanalov iz aglomeracije Žirovnica na čistilno napravo in jo je možno priključiti ob gradnji 
kanalizacije za aglomeracijo Žirovnica.  
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Zaradi nedelovanja ponikovalnic pri skupinskih greznicah, ki predstavljajo nevarnost za zdravje okoliških 
prebivalcev, je  Občina Žirovnica investicijo v  gradnjo kanalizacije uvrstila v svojo prvo prioriteto.  Zaradi 
finančne dimenzije investicije pa je gradnjo razdelila v faze.  
 
 
2. USKLAJEVANJE PROGRAMA Z DRUGIMI SEKTORJI 
Usklajevanje tega programa z Ministrstvom za finance oz. za gospodarstvo se bo opravilo po potrebi, v primeru 
razpisov za državna sredstva oz. pri eventualnem najemu ekoloških kreditov. 
 
 
3. FINANČNI VIRI ZA IZVAJANJE PROGRAMA 
Finančna sredstva za izvajanje programa se bodo pridobivala iz naslednjih virov: 

� komunalni prispevek 
� okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi podvajanja odpadnih vod 
� zadolžitev 
� proračun 
� drugo. 

 
Predvidena vlaganja v izgradnjo kanalizacije in ČN so razvidna iz tabele  "NAČRT RAZVOJNIH 
PROGRAMOV 2007-2010". Kot sredstva sofinanciranja so v tabeli predvidena državna in evropska sredstva ter 
taksa za obremenjevanje vode, komunalni prispevek in zadolžitev pa so obravnavani kot občinski proračunski 
viri.   V NRP  je investicija predvidena brez DDV, ki je odbitna postavka, če se kanalizacija gradi preko javnega 
podjetja, ki izvaja javno službo. V primeru, da to ne bo možno, se bodo investicijski stroški povečali za DDV.  
 
 
 

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV  2007 – 2010                        v EUR 
Pr. 
post. 

Projekt   2007 2008 2009 2010 2011 
skupaj                 
2007 -
2011 

         

Kanalizacija - I.b faza - Rodine   908.863 0 0 0 0 908.863 

 projekti za celotno kanalizacijo  44.216 0 0 0 0 44.216 

 sofinanciranje GORKI  10.000 0 0 0 0 10.000 

 služnosti, storitve   31.583 0 0 0 0 31.583 

 nadzor, arheol.nadzor   27.412 0 0 0 0 27.412 

1512  - povez. kanal Rodine - Studenčice  73.010 0 0 0 0 73.010 

1512  - zahodni krak  423.443 0 0 0 0 423.443 

1512  -vzhodni krak  144.801 0 0 0 0 144.801 

1613  - obnova vodovoda  94.308 0 0 0 0 94.308 

1343  -obnova javne razsvetljave  60.090 0 0 0 0 60.090 

  VIRI   908.863 0 0 0 0 908.863 

 Proračunski viri  606.042 0 0 0 0 606.042 

 Sofinanciranje  302.821 0 0 0 0 302.821 

         

Kanalizacija - II. faza -Vrba, Breznica  0 1.076.160 0 0 0 1.076.160 

1512  - kanalizacija  0 864.217 0 0 0 864.217 

1613  - obnova vodovoda  0 124.145 0 0 0 124.145 

1343  - obnova JR  0 87.798 0 0 0 87.798 

  VIRI   0 1.076.160 0 0 0 1.076.160 

 Proračunski viri  0 192.096 0 0 0 192.096 

 Sofinanciranje  0 884.064 0 0 0 884.064 

         

Kanalizacija - III. faza - Zabreznica, Selo   0 954.553 0 0 954.553 

1512  - kanalizacija  0 0 813.383 0 0 813.383 

1613  - obnova vodovoda  0 0 49.032 0 0 49.032 

1343  - obnova JR  0 0 92.138 0 0 92.138 
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  VIRI   0 0 954.553 0 0 954.553 

 Proračunski viri  0 0 225.772 0 0 225.772 

 Sofinanciranje  0 0 728.781 0 0 728.781 

         
Kanalizacija - IV. faza - Žirovnica.,Moste, Breg + 
ČN   0 0 2.057.670 1.109.815 2.057.670 

1512  - kanalizacija  0 0 0 1.852.162 0 1.852.162 

  - ČN  0 0 0 0 1.109.815 0 

1613  - obnova vodovoda  0 0 0 39.643 0 39.643 

1343  - obnova JR  0 0 0 165.865 0 165.865 

  VIRI   0 0 0 2.057.670 1.109.815 2.057.670 

 Proračunski viri  0 0 0 512.666 110.981 512.666 

 Sofinanciranje  0 0 0 1.545.003 998.833 1.545.003 
 
 
4. NOSILCI NALOG ZA POSAMEZNO NALOGO 
Država 
V programu opremljanje občine Žirovnica s kanalizacijo, ni kot nosilec nobene od nalog predvidena država. 
 
Občina 
Lokalna skupnost za izvedbo operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadnih vod že pripravlja ustrezne 
dokumente, na podlagi katerih bo program možno izvesti. Pripravila bo ustrezne predpise in z novo zakonodajo 
uskladila sedanje. Pravočasno bo pripravila ustrezne prostorske plane in odkupe zemljišč, ki so potrebni za 
izvedbo gradenj objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih vod. 
 
Lokalna skupnost bo, kolikor je v njeni pristojnosti in moči, zagotovila ustrezno ceno komunalnih storitev, ki bo 
omogočala kvalitetno izvajanje storitev javne službe, ki vključuje tako vzdrževanje, obnavljanje in tudi 
dograditev infrastrukture na področju izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih vod. 
 
Poleg uveljavitve ustrezne cene bo lokalna skupnost pridobivala tudi druge, v prejšnji točki naštete finančne vire 
za izvedbo investicij.  
 
Lokalna skupnost mora zagotoviti tudi ustrezno inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih odlokov. 
Proučila bo možnost organiziranja občinske inšpekcijske službe in izvajanja kazenskih določb občinskih 
predpisov, kar bi bila osnova za enakovredno ravnanje vsemi uporabniki komunalnih storitev na celotnem 
območju lokalne skupnosti. 
 
Izvajalec javnih služb 
Izvajalec javen službe je izdelal Program oskrbe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode in 
ga tudi izvaja. Izvajalec v skladu s svojimi izkušnjami in strokovnim znanjem izdeluje strokovne predloge za 
izboljšanje delovanja javne službe tako, da je delovanje ekonomično, racionalno in s čim boljšim izkoristkom 
obstoječega potenciala. Izvajalec upravlja z infrastrukturo, ki jo ima v upravljanju, po načelu dobrega 
strokovnjaka. 
Izvajalec javne službe pripravlja predloge cen komunalnih storitev in jih daje v potrditev ustreznim organom 
lokalne skupnosti in države. 
 
Inšpekcija 
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvedbo programa izvajajo pristojne okoljske, finančne in tržne inšpekcije. Zelo 
pomemben segment bi bila tudi občinska inšpekcija, ki bi bedela nad izvajanjem določb občinskih odlokov za 
področje javne službe odvajanja in čin čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda. Občina Žirovnica 
občinske inšpekcijske službe še nima, zaradi česar izvajalec javne službe nekoliko teže ureja nekatere probleme 
z uporabniki, zlasti pri izvedbi priključkov na javno kanalizacijsko omrežje, pa tudi pri praznjenju greznic. 
Lastna inšpekcija za občino Žirovnica glede na njeno velikost ni racionalna. Zato se dogovarja s sosednjimi 
občinami za ustanovitev skupnega organa.  
 
Uporabniki storitev 
Uporabniki storitev so zelo pomemben člen v procesu izvajanja operativnega programa. Dolžni so spoštovati in 
upoštevati državne in občinske predpise na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod, in redno poravnavati 
obveznosti izvajalcu opravljene storitve. Uporabniki se lahko konstruktivno vključijo v sistem delovanja javne 
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službe s podajanjem različnih predlogov pri vzdrževanju, predvsem pa pri gradnji novih objektov in naprav za 
odvajanje in čiščenje odpadnih vod.  
Odziv občanov na izvajanje javne službe (kritičen ali pohvalen) je ogledalo izvajalcu, kakor tudi lokalni 
skupnosti in narekuje nadaljnjo ali eno od usmeritev delovanja javne službe. 
 
 
 
5. TERMINSKI PLAN 
Terminski plan je prav tako razviden iz tabele " NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2007 -2010" ( tabela k 
točki 3).   
 
Jesenice, april 2007 
 
 
Pripravili: 
 
JEKO-IN, d.o.o., Jesenice 
Nuša Jelenc, vodja sektorja Komunala  
 
OBČINA ŽIROVNICA 
Marija Lužnik, višja svetovalka I. 
Bernarda Resman 
 
 
 


