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OBČINA JEZERSKO 
OBČINSKI SVET 
 
 
Številka: 2017-OS-24 
Datum: 13.2.2018 
 
 

Z A P I S N I K 
24. redne seje občinskega sveta Občine Jezersko, ki je bila v torek, 13.2.2018, ob 18. uri v prostorih Občine 
Jezersko, Zg. Jezersko 65. 
 
 
Ad. 1: UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN POTRDITEV DNEVNEGA REDA 
24. redno sejo občinskega sveta Občine Jezersko je vodil župan Jurij Rebolj. V uvodu je pozdravil vse prisotne in 
ugotovil, da je na seji prisotnih pet članov občinskega sveta in lahko po določilu 29. člena Poslovnika občinskega 
sveta le-ta veljavno odloča (Jurij Markič je prišel naknadno – na točko 3 dnevnega reda). 
 
Na seji so bili prisotni člani občinskega sveta:  
Iztok Tonejec, Boris Meško, Mija Murovec, Drejc Karničar, Primož Muri, Jure Markič (prišel naknadno) 
 
Upravičeno odsotni: 
Peter Sušnik 
 
Ostali prisotni vabljeni: 
Jurij Rebolj - župan Občine Jezersko; Andrej Tepina, Špela Tičar, Marko Meško - občinska uprava; Marko 
Kocjančič, Anita Mežek - Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. 
 
Ostali prisotni: 
Joža Smrtnik - predsednik NO,  Lidija Nahtigal 
 
 
Predlog dnevnega reda so člani OS prejeli z vabilom za sklic seje.  

 

Župan je predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 01-24-2018: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme dnevni red 24. redne seje, in sicer:  
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Pregled in potrditev zapisnika 23. redne seje občinskega sveta Občine Jezersko 
3. Odlok o proračunu Občine Jezersko za leto 2018  
4. Odlok o koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja 

ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območje Občine Jezersko  
5. Akt o ustanovitvi sveta RCERO Ljubljana  
6. Letni program športa v Občini Jezersko za leto 2018  
7. Poročilo župana 
8. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta Občine Jezersko 
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (5 ZA, 0 PROTI od 5 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 

 
 
Ad. 2: PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 23. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE JEZERSKO  
 
Zapisnik so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje. Pripomb na zapisnik ni bilo. 
 

Župan je predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 02-24-2018: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme zapisnik 23. redne seje občinskega sveta Občine Jezersko. 
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (3 ZA, 0 PROTI od 3 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 
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Karničar in Muri ne glasujeta, ker ju na prejšnji seji ni bilo. 

 
Seji se pridruži Jurij Markič. 
 
Ad. 3: ODLOK O PRORAČUNU OBČINE JEZERSKO ZA LETO 2018 
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje, poročilo je podala Špela Tičar. 
 
Tičarjeva predstavi spremembe proračuna med prvih in drugim branjem. 
 
Župan pripomni, da je zelo začuden in razočaran nad dejstvom, da s strani občanov ni bilo nobene pobude k 
proračunu 2018. 
Župan obrazloži predvideno povečanje prihodka iz naslova NUSZ, ki naj bi bil rezultat tega, da bodo odločbe za 
NUSZ izdane prej kot lani, tako da bo celoten prihodek iz naslova NUSZ 2018 realiziran v letu 2018. 
 
Razprava:  
Karničar: Prosi obrazložitev glede projekta pločnik – kakšna je sedaj finančna slika, koliko stroškov nosi Občina?  
Župan na podlagi tabele ne zna obrazložiti – odgovor bomo svetnikom poslali naknadno po elektronski pošti. 
 
Markič: Ali je šel lehakotvorni izvir povsem iz proračuna? 
Meško Marko odgovarja da ne, da so sredstva zagotovljena v PP 4101 (nova 5026) v višini 9.000 EUR, kar je 
Meškova M. ocena stroškov in naj bi vključevala prenovo mostička, info table in sama ureditev ceste. 
Markič pripomni, da so se z omenjenim projektom ukvarjali že v času njegovega županovanja in da je bil takrat 
Tomaž Smrtnik proti, da gre pot k lehakotvornemu izviru čez njegovo zemljišče.  
Meško M. pove, da Tomaž Smrtnik ne nasprotuje tej ideji, da gre pot čez njegovo zemljišče, pravi, da oba z ženo 
to podpirata.  
Markič meni, da bi bil boljši dostop iz Komatevre, župan pa mu na to odgovori, da je dostop še stvar dogovora 
in je povsem odprta. 
 
Tonejec: Zanima ga, zakaj je ukinjen projekt toplovod. 
Župan mu obrazloži, da je Peter Muri odstopil od projekta, da pa je odprta možnost, da se ustanovi zadrugo, ki 
od občine dobi koncesijo. Optimalna za napeljavo za toplovod bi bila relacija Občina – šola – gasilski dom in ne 
po cesti, ker bi to pomenilo preveč odvečnih metrov napeljave. 
 
Tonejec: Zanima ga, zakaj je tako visok znesek za dodatnega pedagoškega delavca? 
Župan obrazloži, da se bo plačeval strošek dodatnega pedagoškega delavca za dečka, ki obiskuje vrtec in je 
avtist, ki mu po odločbi pripada spremstvo. 
Župan obrazloži, da je omenjeni deček eden izmed tistih, ki imajo skupaj s starši prijavljeno stalno bivališče v 
naši občini, stanujejo pa drugje. Hkrati obrazloži, da je takih otrok kar nekaj in da želimo to področje urediti, 
zato bomo na pristojno Upravno enoto poslali zahtevek za preveritev dejanskega prebivališča teh družin. 
 
Karničar: Zdi se mu boljše, ker letošnji proračun sprejemamo na podlagi prejšnjih sestankov, saj so bili le ti 
dobri za lažje razumevanje vsebine samega proračuna. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Župan je predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 03-24-2018: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme Odlok o proračunu Občine Jezersko za leto 2018. 
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (6 ZA, 0 PROTI od 6 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 

 
 
Ad. 4: ODLOK O KONCESIJI ZA GOSPODARSKI JAVNI SLUŽBI OBDELAVE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH 
ODPADKOV IN ODLAGANJA OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV Z 
OBMOČJA OBČINE JEZERSKO 
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje, poročilo pa je podal Marko Kocjančič  direktor 
podjetja Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. 
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Vsebina odloka je bila podrobno obdelana že na prejšnji seji, ko je bil tale Odlok predlagan in sprejet v 1. 
branju. Kocjančič obrazloži, da se je Odlok glede na prvo branje na prejšnji seji spremenil samo v enem členu in 
pove obrazložitev te spremembe.  
Obrazloži, da se s tem Odlokom za občane Jezerskega stanje ne bo spremenilo skoraj nič, le položnice se bodo 
zvišale mogoče za par centov. 
Kocjančič pove, da je Mestna občina Kranj ta Odlok že sprejela, mi ga sprejemamo drugi, za nami pa sledijo 
ostale občine. 
 

Župan je predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 04-24-2018: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme Odlok o koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst 
komunalnih odpadkov in odlaganja odpadkov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja 
Občine Jezersko. 
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (6 ZA, 0 PROTI od 6 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 

 
Ad. 5: AKT O USTANOVITVI SVETA RCERO LJUBLJANA 
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje, obširno poročilo pa je podal Marko Kocjančič, 
direktor podjetja Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. 
 
Kocjančič obrazloži situacijo glede vstopa v RCERO. 
 
Razprava: 
Župan pripomni, da imajo z župani večkrat to temo, pa razmišljajo, če bi morali podpirati gorenjsko podjetje in 
če obstaja kakšen garant, da ne bo čez kakšno leto situacija taka, da se bodo cene v Ljubljani precej dvignile. Te 
garancije ni, prav tako pa je ni s strani Jesenic. Župan si je obe lokaciji ogledal in je res velika razlika med eno in 
drugo, seveda je ljubljanska precej tehnološko naprednejša od jeseniške. 
Kocjančič obrazloži, da nihče ne more garantirati, da bo takšna cena, kot je sedaj, še nadaljnjih 10 let, vendar se 
po njegovem mnenju ne bo veliko spremenila. Bo pa sigurno prišlo do tehnološkega napredka tudi na tem 
področju. 
Kocjančič še pove, da je Snaga od Komunale podizvajalec, s katerim imajo sklenjeno pogodbo in s tem fiksirano 
ceno, ki velja, dokler je veljaven elaborat, to pa je do konca leta 2018. 
 

Župan je predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 05-24-2018: 
Občinski svet občine Jezersko sprejme Akt o ustanovitvi sveta RCERO Ljubljana. 
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (6 ZA, 0 PROTI od 6 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 

 
 
Ad. 6: LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI JEZERSKO V LETU 2018  
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje, poročilo pa je podal Marko Meško. 
 

Župan je predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 06-24-2018: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme Letni program športa v Občini Jezersko za leto 2018. 
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (6 ZA, 0 PROTI od 6 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 

 
 
Ad. 7: POROČILO ŽUPANA 
 
Župan je občinskemu svetu podal naslednje informacije: 

- Smučišče – javno naročilo za opremo pelje Občina. Predvideno je, da bo zadeva zaživela v jeseni 2018. 
Župan upa, da bodo zasebni uporabniki opravili svoje delo in obljubljene dejavnosti. 

- Toplovod – župan obrazloži, da je Peter Muri odstopil in zakaj. Da bi bila možnost za izvedbo projekta 
ustanovitev zadruge, katere soustanoviteljica bi bila Občina. Cena za končnega odjemalca bi bila 
primerljiva z nafto, ne bi bila veliko cenejša. Za projekt bi lahko kandidirali za nepovratna sredstva v 
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višini 55% vrednosti projekta. Župan in Jurij Markič sta obrazložila, kako imajo to urejeno v Loškem 
potoku, kjer sta bila ta dan na ogledu. 

- Radar – Župan obrazloži, da je bila Občina s strani Mestnega inšpektorata pozvana, naj se opredeli 
glede nakupa merilnika hitrosti skupaj s še nekaterimi gorenjskimi občinami. S tem bi se porazdelili 
stroški  nakupa. Boris Meško je obrazložil stališče SPV, ki je strinja s tem, da se postavi radar. Radar bi 
bil v merilnem ohišju, prisoten samo določeno število ur na mesec. Lokacija še ni določena. 

- Elektrifikacija Ravenske Kočne – župan je Ivana in Igorja Murija pozval k njuni odločitvi. Predstavil jima 
je, zakaj je elektrifikacija pomembna – tudi zaradi vodne vrtine, ki bo oskrbovala celo dolino. Župan 
jima je dal par dni za razmislek in če se s predlogom ne bosta strinjala, bo Občina začela razlastitveni 
postopek. 

- Meja Kamnik, Jezersko in Solčava – župan se je udeležil sestanka, kjer je zopet tema pogovora 
prestavitev meje (enako kot je bila že pred leti) 

- Gorniška vas – aktivnosti glede prireditve ob vstopu Jezerskega k projektu Bergsteigerdorfer potekajo. 
Prireditve naj bi se udeležilo okrog 150 povabljencev in naj bi potekala konec maja, predvidoma 
26.5.2018. 

- Naslednja seja bo predvidoma v aprilu. 
 
 
Ad. 14: POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE JEZERSKO 
 
Ni bilo pobud in vprašanj. 
 
Seja je bila zaključena ob 20.25 uri. 
 
 
 
 
 
Zapisala:          Občina Jezersko 
Špela Tičar         Jurij Rebolj, župan 


