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1. 

 
Na podlagi 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 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), 13. člena Zakona o 
varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – 
ZNOrg), 15. člena Statuta Občine Jezersko (Uradni vestnik Občine Jezersko št. 05/2017) in predloga Zavoda RS za 
varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Kranj z dne, 18.8.2020, št. 6221-0002/2020-3 ter 
naravovarstvenih smernic Zavoda RS za varstvo narave, Območne enote Kranj z dne, 27.8.2020, št. 2-III-467/2-O-
20/MR je Občinski svet Občine Jezersko na svoji 14. redni seji, dne 19.11.2020, sprejel naslednji 
 
 

O D L O K 
o razglasitvi Češke koče za kulturni spomenik lokalnega pomena  

 
 

1. člen  
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi enota dediščine: Zgornje Jezersko – Češka koča, EŠD 30697 (v 
nadaljnjem besedilu: spomenik).  
 
Spomenik stoji na parceli št. 568/4 k.o. Zg. Jezersko, št. stavbe 591.  
 
Lastnik spomenika je Občina Jezersko.  
 

2. člen 
Češka koča je planinska koča, ki jo je leta 1900 postavila Češka podružnica Slovenskega planinskega društva po 
načrtih arhitekta Jozefa Podhajskega na mestu, kjer je prej stal pastirski stan Kropivnikove kmetije. Oblikovanje 
koče izhaja iz ideala češke kmetije  in »češke koče« (Česká chalupa), ki jo je leta 1891 pripravil arhitekt Antonin 
Wiehl za Jubilejno razstavo v Pragi. Takšen tip koče je z razstavo postal popularen po vsej Češki in je imel 
narodnobuditeljski pomen.  
 
Koča je postavljena na rob uravnave na način, da je klet, zidana iz kamna, na vzhodni strani odprta. Pritličje je iz 
tesanih brun, ki so v vogalih vezana na lastovičji rep. Zahodna fasada je opažena, prav tako oba zatrepa. Južno in 
vzhodno fasado oklepa gank, ki ima funkcijo zunanjega hodnika. Gank je s streho povezan z rezljanimi stebrički. 
Deli prvotnega ganka, ki ga je 1976 odtrgal plaz, so razstavljeni v Jenkovi kasarni. Novi gank je bil narejen kot kopija 
starega. Streha ima lomljeni strešini in je krita s pažnicami. Čopa sta izdelana v obliki polkroga. Okna so dvokrilna in 
razdeljena na 3 polja, zastirajo jih lesene polknce. Vhodna vrata so preprosta, narejena iz lesenih plohov in z 
zapiralom na rigelj. V hiši je ohranjenih še nekaj prvotnih vrat.  
 
Podrobnejši opis spomenika hrani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Kranj.  
 
Premičnine, ki so sestavni del spomenika, so zavedene v inventarni knjigi, gre za predmete, ki so bili sestavni del 
prostorov in drobni inventar ob odprtju koče ter smerokaze in reševalno opremo iz kasnejših obdobij. Pristojna 
organizacija za varstvo teh premičnin je Gorenjski muzej v Kranju. Inventarna knjiga je priloga temu odloku. 
 

3. člen 
Enota ima zaradi zgodovinskih, etnoloških, krajinskih, arhitekturnih ter drugih izjemnih lastnosti poseben pomen za 
območje občine Jezersko, zato se razglaša za kulturni spomenik lokalnega pomena. 
 
Vrednote, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik, so:  

- Češka koča je planinska koča, ki danes predstavlja dominanto v prostoru, umeščena je na Spodnje Ravni – 
ledeniško uravnavo pod ostenjem Grintovca. 

- Leta 1900 jo je zgradila Češka podružnica Slovenskega planinskega društva po načrtih arhitekta Jozefa 
Podhajskega kot »tipično češko kočo«. 
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- Od njene postavitve se je ohranila njena izvorna oblika, likovna podoba, materialna substanca tesanega 
ostenja, stavbno pohištvo, oblikovanje jedilnice ter nekaj drobnega inventarja. Leta 1971 je bila po načrtih 
arhitekta Marka Šenka podzidana klet s sanitarijami in shrambnim prostorom, vendar na način, da se zunanja 
podoba ni bistveno spremenila. 

- Lesena koča je postavljena na kamnit podstavek, ki je odprt proti vzhodu in ima funkcijo kleti. Na vzhodu in 
jugu jo oklepa lesen gank. Ima polkrožna čopa. Streha je lomljena simetrična dvokapnica krita z leseno kritino. 

- Je izjemen primer sodelovanja slovenskih in čeških planincev na prelomu v 20. stoletje in je edina ohranjena 
planinska koča, ki so jo češki planinci zgradili v naših gorah. 

- Lokalni skupnosti predstavlja pomemben identitetni objekt, na katerega je naslonjena njena gorniška, športna 
in turistična dejavnost. 

- Kot planinska koča predstavlja primer možnosti ohranjanja planinske koče v njeni izvirnosti kljub nujnemu 
prilagajanju zaradi zagotavljanja nujnih potrebnih standardov. 

- Oskrbniki koče v preteklosti (predvsem Jernej Krč in Andrej Karničar) so bili pomembne in v planinski srenji 
spoštovane osebnosti, ki so tudi s poznavanjem lokalnega okolja, okoliših gora ter zaradi odnosa do koče 
pomembno vplivali (in še vplivajo) na njeno javno podobo. 

 
4. člen 

Varovane sestavine spomenika so: 
- planinska koča v celoti z vsemi sestavnimi deli in premičninami, vpisanimi v inventarno knjigo, 
- neposredna okolica planinske koče, 
- namembnost objekta kot planinska koča.  

 
5. člen  

Meje območja spomenika so vrisane na digitalnem katastrskem načrtu v merilu 1 : 1000, ki temelji na temeljnem 
topografskem načrtu v merilu 1 : 5000 ter v načrtu Registra kulturne dediščine (RKD). Omenjeni načrti z vrisanimi 
mejami območja so priloga temu odloku.  
 
Na območju spomenika veljajo naslednji naravovarstveni statusi: Naravna vrednota (Ravenska Kočna; ident. štev. 
5324, Spodnje in Zgornje ravni; ident. štev. 5325), Natura 2000 (Kamniško Savinjske Alpe; koda SI3000264, 
Grintovci; koda SI5000024) ter Ekološko pomembno območje (Kamniško Savinjske Alpe; koda 11300).  
 
Vplivnega območja spomenika ni.  
 

6. člen 
Spomenik je varovan v skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine  (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – 
ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg, nadalje ZVKD-1). Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:  

- Varovanje kulturnih, arhitekturnih, likovnih, tehničnih in zgodovinskih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in 
neokrnjenosti. 

- Ohranjanje gabaritov, primarnega tlorisa in izvirne materialne substance. 

- Ohranjanje namembnosti. 

- Ohranjanje vedut na spomenik in s spomenika na okolico. 

- Podrejanje vsake rabe in vseh posegov v objekt in njegovo neposredno okolico ohranjanju in vzdrževanju 
spomeniških vrednot. 

- Omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne 
ogroža varovanih vrednot. 

- V spomeniku je prepovedno postavljati začasno ali trajno infrastrukturo in druge elemente, razen v primerih, ki 
jih s predhodnim kulturnovarstvenim soglasjem odobri pristojna enota Javnega zavoda za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije. 

- Za vsako spremembo funkcije in za vsak poseg v spomenik, njegove dele in okolico je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje pristojne enote Javnega zavoda za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije.  

- Ohranjanje predmetov, ki so vpisani v inventarno knjigo, na izvorni lokaciji ali v drugi obliki muzejske 
prezentacije. Pri urejanju muzejske zbirke, konservaciji in restavraciji predmetov sodeluje Gorenjski muzej v 
Kranju.  
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Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika. 
 
Zavarovan spomenik je namenjen: 
- trajni ohranitvi kulturnih, arhitekturnih, likovnih, tehničnih in zgodovinskih vrednot, 
- povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika, 
- predstavitvi kulturnih vrednot, 
- znanstveno-raziskovalnemu delu, 
- učno-demonstracijskemu delu. 
 

7. člen  
Lastnik, posestnik in upravljalec spomenika morajo v sorazmerju s svojimi zmožnostmi javnosti omogočiti 
dostopnost spomenika in njegovo predstavljanje. Javni dostop ne sme ogrožati spomenika in posameznih 
spomeniških vrednot, zlasti ne njegove osnovne namembnosti.  

 
8. člen  

ZVKD-1 določa podrobnejše pogoje za raziskovanje, načine vzdrževanja, pogoje za posege, fizično zavarovanje, 
pravni promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire 
dostopnosti, posamezne druge ukrepe in prepovedi za učinkovito varstvo spomenika. 
 

9. člen  
Upravljanje spomenika izvaja lastnik nepremičnin, ki so razglašene kot kulturni spomenik lokalnega pomena. 
Upravljanje izvaja upravljavec ob strokovni pomoči zavoda, ki je izdal strokovne podlage za razglasitev spomenika. 
 

10. člen  
V skladu z določiti 13. člena ZVKD-1 se pravni status nepremičnega spomenika zaznamuje v zemljiški knjigi kot 
zaznamba nepremičnega spomenika na podlagi akta o razglasitvi.  
 

11. člen  
Spomenik se označi skladno s Pravilnikom o označevanju nepremičnih kulturnih spomenikov (Uradni list RS, št. 
57/11).  
 

12.  člen  
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja inšpektorat, pristojen za področje kulturne dediščine. 
 

13.  člen  
Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem  vestniku Občine Jezersko. 
 
 
Št. 622-0001/2020-1  
Zg. Jezersko, 19.11.2020 

             Župan Občine Jezersko 
             Andrej KARNIČAR l.r. 
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2. 

 
Na podlagi 2. točke prvega odstavka ter drugega odstavka 7. člena ter 15., 29. in 101. člena Statuta Občine Jezersko 
(Uradni vestnik občine Jezersko, št. 05/17) je Občinski svet Občine Jezersko na svoji 14. redni seji, dne 19.11.2020, 
sprejel naslednji 
 
 

P R A V I L N I K  
O NAJEMU IN UPORABI KULTURNE DVORANE IN MEDGENERACIJSKEGA CENTRA  

V OBJEKTU KOROTAN 
 
 

1. člen 
S tem pravilnikom se urejajo način in pogoji, pod katerimi Občina Jezersko (v nadaljevanju upravljavec) oddaja v 
najem in uporabo kulturno dvorano in medgeneracijski center (v nadaljevanju MGC) ter njima pripadajoče prostore 
in opremo. Kulturna dvorana in MGC se nahajata v objektu Korotan, Zg. Jezersko 57.  
 
Upravljavec lahko v najem odda samo en prostor ali oba prostora (kulturno dvorano in MGC) s pripadajočimi 
prostori.  
 
V nadaljevanju se s tem pravilnikom določajo pravice in obveznosti pri uporabi prostorov iz prvega odstavka tega 
člena. 
 
Predmet oddaje je: 

a) kulturna dvorana s pripadajočimi prostori, ki so: oder, predprostor, garderoba in sanitarije; 
b) MGC s pripadajočimi prostori, ki so: družabni prostor, kuhinja, predprostor in sanitarije. 

 
2. člen 

SOGLASJE ZA UPORABO KULTURNE DVORANE IN MGC 
 
Upravljavec kulturno dvorano in MGC daje v najem na podlagi izpolnjene Vloge za najem kulturne dvorane in MGC, 
ki se vloži na sedež upravljavca najkasneje 7 dni pred uporabo prostorov.  
 
Upravljavec izda soglasje za uporabo prostorov na podlagi: 

- pravočasno prejete vloge, 
- dokazila o zagotavljanju reda na parkirišču v okolici objekta Korotan (na zahtevo upravljavca),  
- dokazila o uradni prijavi prireditve oziroma shoda (v kolikor je to potrebno). 

 
3. člen  

UPORABA OPREME  
 
OPREMA KULTURNE DVORANE  
 
KLAVIR 
Uporaba klavirja ni vključena v osnovni najem dvorane, zato se uporabnik za uporabo klavirja predhodno dogovori 
z upravljavcem. 
 
OZVOČENJE 
Uporaba ozvočenja ni vključena v osnovni najem dvorane, zato se uporabnik za uporabo ozvočenja predhodno 
dogovori z upravljavcem. 
 
Na podlagi pravočasno vložene vloge za koriščenje ozvočenja bo upravljavec zagotovil prisotnost odgovorne osebe, 
katera bo opravljala z ozvočenjem. Najem ozvočenja brez odgovorne osebe s strani upravljavca ni možen. 
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Ozvočenje se lahko uporablja tudi na prireditvah in drugih dogodkih, ki se odvijajo na prostem, vendar le v primeru 
pozitivno rešene prošnje za najem ozvočenja s strani odgovorne osebe upravljavca, ki bo soglasje podala na podlagi 
internih določil. 
 
PRENOSNI RAČUNALNIK, PROJEKTOR IN PLATNO 
Uporaba prenosnega računalnika, projektorja in platna ni vključena v osnovni najem dvorane, zato se mora 
uporabnik za uporabo te opreme predhodno dogovoriti z upravljavcem. 
 
OPREMA MGC  
 
AVDIO, VIDEO IN RAČUNALNIŠKA OPREMA  
Uporaba avdio, video in računalniške opreme ni vključena v osnovni najem MGC, zato se mora uporabnik za 
uporabo te opreme predhodno dogovoriti z upravljavcem.  
 

4. člen 
PREDNOSTNA RABA  
Uporaba kulturne dvorane in MGC za izvedbo prireditev in drugih dogodkov, katerih organizator ali soorganizator 
je upravljavec oziroma so v občinskem interesu, ima prednost pred uporabo za druge namene. V ostalih primerih, 
ko je za isti termin podanih več vlog za uporabo istih prostorov, določi prioritetni vrstni red občinska uprava.  
 

5. člen 
Uporabnik, ki bo prostore uporabljal brezplačno, je dolžan prostore in ves uporabljen drobni inventar za seboj 
temeljito počistiti in zapustiti v stanju, v kakršnem jih je prejel. V nasprotnem primeru se mu zaračuna stroške 
nadomestila iz 6. člena tega pravilnika. 
 

6. člen 
NADOMESTILO ZA UPORABO KULTURNE DVORANE IN MGC  
 
Kulturna dvorana 
Cena za urni najem kulturne dvorane znaša: 
- 15,00 EUR brez DDV v času poletne sezone in 
- 20,00 EUR brez DDV v času kurilne sezone. 
Celodnevni najem dvorane znaša: 
- 100,00 EUR brez DDV v času poletne sezone in 
- 150,00 EUR brez DDV v času kurilne sezone. 
 
Ozvočenje 
Ozvočenje je mogoče najeti ločeno, in sicer v primerih, ko dogodek poteka izven kulturne dvorane. Cena najema 
ozvočenja za vsaki začetni dve uri znaša 25,00 EUR brez DDV. V uro najema se šteje tudi čas za pripravo in 
pospravljanje opreme. 
 
MGC 
Cena za urni najem MGC znaša: 
- 10,00 EUR brez DDV v času poletne sezone in 
- 15,00 EUR brez DDV v času kurilne sezone.  

 
 
Celodnevni najem MGC znaša: 
- 50,00 EUR brez DDV v času poletne sezone  
- 80,00 v času kurilne sezone.  

 
Na podlagi vloge prosilca se uporaba prostorov v skladu z zakonom, ki ureja ravnanje s stvarnim premoženjem 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti, lahko odda v brezplačno uporabo.  
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7. člen 
Uporabnik prostorov lahko odpove upravljavcu že dogovorjeni termin in se dogovori za novi termin le iz 
utemeljenih razlogov, o čemer je dolžan obvestiti upravljavca takoj, ko izve za utemeljen razlog odpovedi, 
najkasneje pa vsaj en dan pred koriščenjem prostorov. V nasprotnem primeru se mu zaračuna minimalna 
najemnina, to je v primeru najema dvorane; cena za eno uro najema dvorane, v primeru najema MGC pa cena za 
eno uro najema MGC. 

 
8. člen 

Najemnino za uporabo prostorov, ki so predmet tega pravilnika, zaračunava upravljavec. 
 
Za plačilo najemnine bo uporabnik prejel račun, ki ga je dolžan plačati v roku 15 dni od prejema. 
 

9. člen 
O uporabi prostorov se na sedežu upravljavca vodita evidenca in razpored. Za predajo prostorov uporabniku in 
njihov prevzem ter za izvajanje tehničnih in drugih nalog je zadolžen predstavnik upravljavca - hišnik.  
 
Vsi uporabniki prostorov morajo le-te uporabljati kot dober gospodar. Uporabnik je dolžen v času uporabe 
prostorov vzdrževati red in disciplino, varovati opremo, upoštevati požarne in druge varnostne ukrepe ter pri tem 
upoštevati hišni red in navodila hišnika. Uporabnik je dolžan prostore ob predaji zapustiti v urejenem stanju in 
povrniti morebitno škodo, ki bi nastala v zvezi z uporabo.  

 
10. člen 

S tem pravilnikom preneha veljati Pravilnik o najemu in uporabi kulturne dvorane Korotan in njej pripadajoče 
opreme (Uradni vestnik Občine Jezersko, št. 01/2011). 
Ta pravilnik prične veljati 15. dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Jezersko. 
 
 
Št. 478-0013/2020-1  
Zg. Jezersko, 19.11.2020 

             Župan Občine Jezersko 
             Andrej KARNIČAR l.r. 

 
 

3. 

 
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 
NAJEMNIN ZA ODDAJO NEPREMIČNIN OBČINE JEZERSKO V NAJEM 

 
 

1. člen 
Ta cenik določa višine najemnin za oddajo nepremičnin v lasti oziroma upravljanju Občine Jezersko v najem.  
 

2. člen 
Višina najemnine se določi glede na predvideno dejansko rabo nepremičnine in znaša: 

Dejanska raba nepremičnine (zemljišč in prostorov) 
Višina najemnine 

 

njiva 0,016 EUR/m
2
/leto 

travnik 0,012 EUR/m
2
/leto 

pašnik 0,004 EUR m
2
/leto 

vrt 0,394 EUR/m
2
/leto 

funkcionalno zemljišče ob stanovanjskem objektu  0,394 EUR/m
2
/leto 
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(dvorišče, parkirišče, dostopna pot, ipd.) 

zemljišče; za opravljanje trgovske, gostinske, obrtne in druge pridobitne 
dejavnosti 0,918 EUR/m

2
/leto 

zemljišče; za skladiščenje 0,918 EUR/m
2
/leto 

prostor; za dejavnosti društev  9,00 EUR/m
2
/leto 

prostor; za pridobitne dejavnosti (frizerski, kozmetični salon ipd.) 18,00 EUR/m
2
/leto 

Češka koča 2.190,00 EUR/leto 

 
Ne glede na prejšnji odstavek tega člena višina najemnine po posamezni najemni pogodbi ne more biti nižja od 
20,00 EUR/leto. 
 
Najemnine iz prejšnjih dveh odstavkov so v neto znesku. Če je oddaja v najem v skladu z veljavnimi predpisi 
predmet obdavčitve in je zavezanec za plačilo davka najemnik, se najemniku poleg neto višine najemnine obračuna 
tudi predpisani davek, ki ga je dolžan plačati. 
 

3. člen 
Kadar je na nepremičnini, ki se daje v najem, predvidenih več vrst dejanske rabe, se najemnina določi za vsako 
vrsto dejanske rabe na posameznem delu nepremičnine posebej. Skupna najemnina se določi s seštevkom 
najemnin posameznih delov nepremičnine. 
 

4. člen 
Občina Jezersko lahko na najemnika prenese obveznost plačila drugih stroškov v zvezi z nepremičnino, ki je 
predmet najema ali stroškov v zvezi s sklenitvijo najemne pogodbe. 
 

5. člen 
V primeru več interesentov za najem nepremičnine, se na podlagi postopka, določenega z zakonom oziroma 
podzakonskim aktom, lahko določi višja najemnina, kot je določena s tem cenikom. 
 
Če so za to izpolnjeni pogoji iz zakona oziroma podzakonskega akta lahko Občina Jezersko svojo nepremičnino 
odda v brezplačno uporabo ali v najem pod višino najemnine, kot je določena s tem cenikom. 
 
Ta cenik se ne uporablja v primerih, za katere zakon oziroma podzakonski akt določa, da mora biti obligacijska 
pravica na nepremičnini občine ocenjena po pooblaščenem ocenjevalcu vrednosti nepremičnin. 
 

6. člen 
Ta cenik se objavi v Uradnem vestniku Občine Jezersko in začne veljati 15. dan po objavi. 
 
 
Št. 478-2/2020-9 
Zg. Jezersko, 13.11.2020 

             Župan Občine Jezersko 
             Andrej KARNIČAR l.r. 
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4. 

 
Na podlagi 41.-45. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 
86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13, 17/15, 23/17 – ZSSve, 22/18 – ZSICT, 16/19 – ZNP-1 in 104/20) 
in 15. člena Statuta Občine Jezersko (Uradni vestnik Občine Jezersko, št. 05/2017) je občinski svet Občine Jezersko 
na 14. redni seji dne 19.11.2020 sprejel 
 
 

S K L E P 
o imenovanju kandidatke za sodnico porotnico 

 
 

I. 
Občinski svet Občine Jezersko v skladu s pozivom Okrožnega sodišča Kranj št. Su 652/2020 imenuje kandidatko za 
sodnico porotnico: 
 

- Lidija NAHTIGAL, roj. 13.11.1962, stanujoča Zg. Jezersko 99, 4206 Zg. Jezersko. 
 

II. 
Mandat sodnika porotnika traja pet let. 

 
III. 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Jezersko. 
 
 
Št. 542-0001/2020-2 
Zg. Jezersko, 20.11.2020 

             Župan Občine Jezersko 
             Andrej KARNIČAR l.r. 

 
 

5. 

 
Na podlagi 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 
46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), 19. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor - UPB (Uradni vestnik Občine Jezersko, št. 9/2019 in Uradno glasilo Občine 
Preddvor, št. 1/2020) in 15. člena statuta Občine Jezersko (Uradni vestnik Občine Jezersko, št. 05/2017) je Občinski 
svet Občine Jezersko na svoji 14. redni seji dne 19.11.2020 sprejel 
 
 

S K L E P 
o imenovanju predstavnika ustanoviteljice v Svet zavoda Osnovne šole Matije Valjavca preddvor 

 
 

1. člen 
Za predstavnika ustanoviteljice v Svet zavoda Osnovne šole Matije Valjavca Preddvor se imenuje Marka Šifrarja, 
Kokra 72, 4205 Preddvor. 
 

2. člen 
Predstavnika ustanoviteljice v Svet zavoda se imenuje za mandatno obdobje štirih let. 
 

3. člen 
Sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Jezersko. 
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             Župan Občine Jezersko 
             Andrej KARNIČAR l.r. 

 


