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OBČINA JEZERSKO 
OBČINSKI SVET 
 
 
Številka: 2017-OS-23 
Datum: 19.12.2017 
 
 

Z A P I S N I K 
23. redne seje občinskega sveta Občine Jezersko, ki je bila v torek, 19.12.2017, ob 18. uri v prostorih Občine 
Jezersko, Zg. Jezersko 65. 
 
 
Ad. 1: UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN POTRDITEV DNEVNEGA REDA 
23. 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. 
 
Na seji so bili prisotni člani občinskega sveta:  
Peter Sušnik, Jurij Markič, Iztok Tonejec, Boris Meško, Mija Murovec 
 
Upravičeno odsotni: 
Drejc Karničar, Primož Muri 
 
Ostali prisotni vabljeni: 
Jurij Rebolj - župan Občine Jezersko; Mojca Markič, Andrej Tepina, Špela Tičar, Marko Meško - občinska uprava; 
Danica Zavrl Žlebir - Gorenjski glas, Uroš Košir - Locus d.o.o., Marko Kocjančič, Anita Mežek, Rok Oblak - 
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., Edita Dobaj - Idealis d.o.o., Viktor Kmetec - Geo-hidro 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 01-23-2017: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme dnevni red 23. redne seje, in sicer:  
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Pregled in potrditev zapisnika 22. redne seje občinskega sveta Občine Jezersko 
3. Odlok o občinskem prazniku Občine Jezersko - sprejem 
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave 

Občine Jezersko 
5. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Jezersko - obravnava in sprejem  
6. Odlok o koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja 

ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za območje Občine Jezersko 
7. Dezinfekcija pitne vode na zajetju Anclovo  
8. Hidrogeološko poročilo o rezultatih z raziskovalno vrtino J-1/17 na območju Ravenske Kočne 
9. Odlok o proračunu Občine Jezersko za leto 2018 - prva obravnava 
10. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Jezersko za leto 

2018  
11. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Jezersko za leto 2018 
12. Sklep o subvencioniranju obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalnih 

odpadnih vod za leto 2018 
13. Poročilo župana 
14. 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. 
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Župan je pojasnil, da bo zaradi zamud poročevalcev mogoče prišlo do spremembe vrstnega reda točk dnevnega 
reda. 
 
V nadaljevanju je župan izrekel pohvalo civilni zaščiti, gasilcem z Jezerskega, Preddvora in Kranja, društvu GRS 
Jezersko, prvim posredovalcem, podjetjem, regijskemu štabu CZ za pomoč ob močnem vetru.  
 
 
Ad. 2: PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 22. 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 02-23-2017: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme zapisnik 22. redne seje občinskega sveta Občine Jezersko. 
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (5 ZA, 0 PROTI od 5 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 

 
 
Ad. 3: ODLOK O OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE JEZERSKO 
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje, poročilo je podala Mojca Markič. 
 
Občinski svet je na svoji 22. redni seji soglasno potrdil besedilo Odloka o občinskem prazniku Občine Jezersko, 
ki za datum občinskega praznika določa 10. september. Med prvo in drugo obravnavo odloka občinska uprava 
ni prejela predlogov za spremembe in dopolnitve besedila odloka.  
 

Župan je predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 03-23-2017: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme Odlok o občinskem prazniku Občine Jezersko. 
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (5 ZA, 0 PROTI od 5 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 

 
 
Ad. 5: ODLOK O NADOMESTILU ZA UPORABO STAVBNIH ZEMLJIŠČ V OBČINI JEZERSKO 
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje, poročilo pa je podal Uroš Košir, Locus d.o.o. 
 
Občina Jezersko že ima vzpostavljeno evidenco za odmero nadomestila stavbnih zemljišč. V letu 2016 so vse 
slovenske občine prejele sistemska priporočila za izboljšanje sistema za NUSZ, ki so ga izdala različna 
ministrstva. Iz tega razloga se odlok nomotehnično prilagodi na priporočila, medtem ko vsebinskih sprememb 
nima. Odlok mora biti sprejet in objavljen v letu 2017, da se bo lahko uporabljal v letu 2018 za odmero 
nadomestila.  
 

Župan je predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 04-23-2017: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme Odlok o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini 
Jezersko - prva obravnava. 
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (5 ZA, 0 PROTI od 5 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 

 

Župan je predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 05-23-2017: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme Odlok o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini 
Jezersko, v predlaganem besedilu. 
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (5 ZA, 0 PROTI od 5 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 
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Ad. 6: ODLOK O KONCESIJI ZA GOSPODARSKI JAVNI SLUŽBI OBDELAVE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH 
ODPADKOV IN ODLAGANJA OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV Z 
OBMOČJE OBČINE JEZERSKO 
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje, obširno poročilo pa je podal Marko Kocjančič, 
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. 
 
Kocjančič je podrobneje razložil namen, cilje in posledice odloka, kot je zapisano v gradivu k tej točki. 
 
Razprava: 
Markič je vprašal, kam se odpadki vozijo sedaj. 
Kocjančič je povedal, da v Ljubljano. 
 

Župan je zaključil razpravo in predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 06-23-2017: 
Občinski svet občine Jezersko sprejme osnutek Odloka o koncesiji za gospodarski javni službi obdelave 
določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov z območja občine Jezersko - prva obravnava. 
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (5 ZA, 0 PROTI od 5 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 

 
 
Ad. 7: DEZINFEKCIJA PITNE VODE NA ZAJETJU ANCLOVO  
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje, poročilo pa sta podala Marko Kocjančič in Rok 
Oblak, Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. 
 
Komunala Kranj, kot upravljavec vodovodnega sistema Jezersko, v zadnjih letih ugotavlja povečano število 
mikrobiološko neskladnih vzorcev pitne vode, ki so bili odvzeti na zajetju Anclovo in posledično tudi iz omrežja 
vodovodnega sistema. Upravljavec vodovodnega sistema (Komunala Kranj) mora uporabnikom distribuirati 
zdravstveno ustrezno pitno vodo. Zaradi varovanja javnega zdravja oziroma zdravja uporabnikov ter varnosti 
vodooskrbe je potrebno vzpostaviti stalno dezinfekcijo pitne vode, saj so bakterije v pitni vodi v času in 
prostoru neenakomerno razporejene. Oblak je v nadaljevanju predstavil rezultate testiranj vode za obdobje 
2013-2017. 
 
Razprava: 
Markič je vprašal, ali je klorator zanesljiv? 
Oblak je pojasnil, da je leta 2015 prišlo do povečane koncentracije klora v vodi, ker mesto doziranja ni na 
najboljši lokaciji. Sedaj je vgrajena varovalka, da se kloriranje lahko avtomatsko ustavi. Trenutno je to edina 
optimalna rešitev. Za nadgradnjo je potrebna elektrika. Oblak je še povedal, da je zdravju neškodljiva 
koncentracija klora 0,50mg. Trenutno jo dozirajo 0,04mg. 
 
Sušnika je zanimalo, ali poznajo vire onesnaževanja in ali se vzrok da odpraviti. 
Oblak je povedal, da je onesnaževalca težko določiti. 
 
Markič je vprašal, ali so rezultati slabši zaradi drugačnih parametrov v laboratoriju. 
Oblak je pojasnil, da so parametri enaki, gojišča oz. laboratorijske metode pa so bolj občutljive. Voda je tako 
lahko enako kvalitetna kot pred leti. 
 
Tonejec je vprašal, ali bodo tako pogosta (tedenska) vzorčenja potekala tudi v prihodnje. 
Oblak je povedal, da gre za podrobnejše spremljanje le trenutno, ko spremljajo vodni vir, kako se obnaša. Oblak 
je še povedal, da so vsa letna poročila objavljena. 
Kocjančič je poudaril, da je voda na Jezerskem pitna in neoporečna. Tudi brez kloriranja. A občasno prihaja do 
neskladij. 
 

Župan je zaključil razpravo in predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 07-23-2017: 
Občinski svet Občine Jezersko se seznani z vzpostavitvijo stalne dezinfekcije pitne vode na zajetju Anclovo. 
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (5 ZA, 0 PROTI od 5 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 
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Ad. 4: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ORGANIZACIJI IN DELOVNEM PODROČJU 
OBČINSKE UPRAVE OBČINE JEZERSKO 
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje, poročilo pa je podala Edita Dobaj, Idealis d.o.o. 
 

 Občina Jezersko želi z reorganizacijo in dodatnimi nalogami s področja turizma v organizacijski enoti režijski 
obrat okrepiti in spodbuditi k aktivnejši turistični dejavnosti v občini ter posledično povečati njeno 
prepoznavnost v regiji in tudi širše.  Spremembe se predlagajo tudi zaradi uskladitve z veljavnimi predpisi s 
področja gospodarskih javnih služb (GJS). Spreminjajo se poimenovanja posameznih GJS, ki so tako usklajena z 
Odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah občine Jezersko (Uradni vestnik 
Občine Jezersko št. 08/2016). 

 
Župan je dodal, da občina do sedaj v TICu ni mogla izdajati računov. Turistični del bo sedaj bolj razdelan, saj gre 
za gospodarsko panogo. 
 

Župan je predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 08-23-2017: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in 
delovnem področju občinske uprave Občine Jezersko. 
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (5 ZA, 0 PROTI od 5 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 

 
 
Ad. 8: HIDROGEOLOŠKO POROČILO O REZULTATIH Z RAZISKOVALNO VRTINO J-1/17 NA OBMOČJU RAVENSKE 
KOČNE 
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli na sami seji, poročilo pa je podal Viktor Kmetec, Geo-hidro d.o.o. 
 
Poročilo je Priloga 1 temu zapisniku. 
 
Razprava: 
Sušnika je zanimalo, kako bo nova lokacija vodnega vira vplivala na vodovarstveno območje. 
Kmetec je pojasnil, da se vodovarstvena območja določajo iz smeri toka vode, tako da se ščiti vse, kar je gor 
vodno od vodnega vira. GCDK in parkirišče Veliki plac imata tako nespremenjen status, smučarji in tekači ne bi 
smeli biti problem, planinski koči morata imeti ČN. 
 
Tonejec je vprašal, če se spremeni lokacija vodnjaka, ali se vodnatost lahko spremeni. In kakšna je izdatnost 
vodnjaka. 
Kmetec je pojasnil, da bi vodnjak prestavili le za 10m in tu sprememb ne bo. Pri 50m so pa že lahko. Na drugo 
vprašanje je Kmetec odgovoril, da glede na trenutno stanje populacije in potreb je vode dovolj. Če bi gradili še 
vodohran pa težav sploh ne bi bilo.   
 

Župan je zaključil razpravo in predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 09-23-2017: 
Občinski svet Občine Jezersko se je seznanil s Hidrogeološkim poročilom o rezultatih z raziskovalno vrtino J-
1/17 na območju Ravenske Kočne. 
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (5 ZA, 0 PROTI od 5 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 

 
 
Ad. 9: ODLOK O PRORAČUNU OBČINE JEZERSKO ZA LETO 2018 - PRVA OBRAVNAVA 
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli na sami seji, poročilo pa je podala Špela Tičar. 
 
Obširnega poročila ni bilo, saj so člani občinskega sveta sodelovali pri oblikovanju predloga proračuna za leto 
2018. Tičarjeva je občinskemu svetu predstavila še pravila pri vlaganju amandmajev.  
 
Razprava: 
Sušnik je opozoril, da je močan veter povzročil veliko škode v občinskih gozdovih, zato bo potrebno to postavko 
povišati. Enako predlaga povišanje sredstev na PP civilne zaščite. 
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Sušnik je še odgovoril na Tonejčevo vprašanje, da gre podrto drevje v kvoto letnega plana in bo zato občinski 
proračun prikrajšan. 
 

Župan je zaključil razpravo in predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 10-23-2017: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme Odlok o proračunu Občine Jezersko za leto 2018 – PRVA OBRAVNAVA 
in ga posreduje v 20-dnevno javno razpravo. 
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (5 ZA, 0 PROTI od 5 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 

 
 
Ad. 10: SKLEP O VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V 
OBČINI JEZERSKO ZA LETO 2018  
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli na sami seji, poročilo pa je podal Andrej Tepina. 
 
Glede na dejstvo, da je Občina Jezersko lani zvišala vrednost točke za 12.5% predlagamo, da vrednost točke za 
leto 2018 ostane nespremenjena. 
 

Župan je predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 11-23-2017: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča v Občini Jezersko za leto 2018, v predlaganem besedilu. 
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (5 ZA, 0 PROTI od 5 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 

 
 
Ad. 11: SKLEP O VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN KOMUNALNIH TAKS V OBČINI JEZERSKO ZA LETO 2018 
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli na sami seji, poročilo pa je podal Andrej Tepina. 
 
Predlagamo, da se vrednost točke, ki je bila določena za leto 2017 v višini 0,0493 EUR s predlogom za leto 2018 
ohrani na isti ravni. 
 

Župan je predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 12-23-2017: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini 
Jezersko za leto 2018, v predlaganem besedilu. 
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (5 ZA, 0 PROTI od 5 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 

 
 
Ad. 12: SKLEP O SUBVENCIONIRANJU OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB ODVAJANJA IN 
ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPADNIH VOD ZA LETO 2018 
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli na sami seji, poročilo pa je podal Andrej Tepina. 
 
Glede na trenutno ekonomsko situacijo je predlagana cena izredno visoka in bi lahko bistveno poslabšala 
življenjski standard večjega dela prebivalcev Občine Jezersko. Na podlagi navedenega župan predlaga, da 
Občina Jezersko tudi v letu 2018 subvencionira 60% cene omrežnine, kar pomeni ceno za gospodinjstvo 9,10 
€/mesec oz. 12,20 €/mesec z upoštevanjem poračuna za leto 2016. Obe navedeni ceni ne upoštevata DDV. 
Subvencioniranje cene omrežnine odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode z upoštevanjem poračuna za 
leto 2016 v višini 60% bi bremenilo proračun Občine Jezersko v višini cca 37.000 €. 
 

Župan je predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 13-23-2017: 
Občinskemu svetu Občine Jezersko predlagam, da sprejme naslednji Sklep o subvencioniranju obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod za leto 2018, v 
predlaganem besedilu. 
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (5 ZA, 0 PROTI od 5 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 
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Ad. 13: POROČILO ŽUPANA 
 
Župan je občinskemu svetu podal naslednje informacije: 

- Na predlog župana je Tepina predstavil nekaj dejstev po močnem vetru: 60 prizadetih objektov, od 
tega 5 huje, 15.000 m3 podrtega in izruvanega drevja (ocenjena škoda znaša cca 600.000 eur), 5km 
cest za očistiti, poškodovane 3 ograje na mostovih, poškodovani 3 stebri javne razsvetljave, na 
kmetijskih površinah škode nismo opazili, nujna bo sanacija Murnovega grabna, ker je zasut, huje je 
poškodovana ograja na vodnem zajetju in teniškem igrišču. 

- O dogajanju v času močnega vetra je župan poročal: med ujmo nas je obiskal predsednik vlade Miro 
Cerar. Zaprosili smo za urgentno čiščenje vodotokov, kar je bilo izvedeno (sotočje Jezernice in Kokre). 
Ga. Staudinger bo pristopila k čiščenju drevja iz Murnovega grabna. Ponujena nam je bila pomoč s 
strani Rdečega križa v višini 12.000 eur.  

- Na predlog župana je Sušnik predstavil obisk v Železni Kapli: Sušnik je povedal, da je bil na srečanje 
vabljen župan, ker smo nudili pomoč sosedom iz Avstrije. Povezali smo kontakt s prebivalci, skupaj z 
GGD, Roblekom in Elektrom Gorenjska očistili cesto ter zagotovili agregate. Sušnik je županu prenesel 
častno priznanje Petra Kaiserja. 

- Glede urejanja lastništva kategoriziranih občinskih cest: odkupili in realizirali smo ceste Cibašek, 
mrliška vežica in Dolinšek. Čakajo še Anclovo, cesta Tonejec-Jože Murija in Lustik-Jezero. 

- Za rekonstrukcijo RC v vaškem jedru je bil izbran izvajalec Gorenjska gradbena družba. Gradnja naj bi 
se začela 1.3.2018. 

- Elektro Gorenjska je pokazala veliko pripravljenost do kabljenja vseh svojih vodov (Raven-Mejni 
prehod, Raven-jezero-Mavar-dolina Ravenske Kočne, Gdin-Jezersko). Pogoj je urejeno lastništvo 
oziroma pridobljene služnosti. 

- S 1.4.2018 naj bi se odprl nov oddelek vrtca na Jezerskem. Dodaten strošek bosta dve zaposleni osebi, 
gradbena dela v prostorih in nova oprema. 

- Prostor bivše policije naj bi se oddal Aniti Kusić za frizerski salon. 
- V četrtek bom na AVPju za 6 mesecev v najem prevzel prikazovalnik hitrosti »Vi vozite«. 
- Skupne občinske uprave zaenkrat ne bo, saj ni bil izbran noben kandidat. 
- Maja je predviden slavnostni sprejem v družino Planinskih vasi. 
- Naslednja seja bo 30.1.2018. 

 
 
Ad. 14: POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE JEZERSKO 
 

- Jurij Markič se je s strani občanov vsem inštitucijam zahvalil za pomoč v času močnega vetra. 
- Murovčeva je opozorila, da med prazniki kar dvakrat ne bo zdravnice. 

Župan je pojasnil, da bo zdravnica med prazniki na Jezerskem ob sredah. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 21.00 uri. 
 
 
Priloge: 

- Priloga 1 k točki 8 
 
 
 
Zapisala:          Občina Jezersko 
Mojca Markič         Jurij Rebolj, župan 
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