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OBČINA JEZERSKO 
OBČINSKI SVET 
 
 
Številka: 2018-OS-26 
Datum: 12.6.2018 
 
 

Z A P I S N I K 
26. redne seje občinskega sveta Občine Jezersko, ki je bila v torek, 12.6.2018, ob 18. uri v prostorih Občine 
Jezersko, Zg. Jezersko 65. 
 
 
Ad. 1: UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN POTRDITEV DNEVNEGA REDA 
26. redno sejo občinskega sveta Občine Jezersko je vodil župan Jurij Rebolj. V uvodu je pozdravil vse prisotne in 
ugotovil, da je na seji prisotnih šest članov občinskega sveta in lahko po določilu 29. člena Poslovnika 
občinskega sveta le-ta veljavno odloča (Iztok Tonejec  je prišel naknadno – na točko 5 dnevnega reda). 
 
Na seji so bili prisotni člani občinskega sveta:  
Mija Murovec, Drejc Karničar, Primož Muri, Peter Sušnik, Jurij Markič, Boris Meško, Iztok Tonejec (prišel 
naknadno) 
 
Upravičeno odsotni: 
/ 
 
Ostali prisotni vabljeni: 
Jurij Rebolj - župan Občine Jezersko; Špela Tičar, Mojca Markič, Andrej Tepina - občinska uprava; Mateja Sušin 
Brence (M MUNDUS s.p.), Manca Jug (Locus d.o.o.), g. Drofenik (MGRT, Direktorat za regionalni razvoj), g. 
Šimenc (Regionalna agencija), g. Strmšnik (MGRT, Direktorat za regionalni razvoj ), g. Pur (Sektor za upravljanje 
čezmejnih programov) in g. Pirc (GURS). 
 
Ostali prisotni: 
Lidija Nahtigal, Danica Zavrl(Gorenjski glas) 
 
 
Predlog dnevnega reda so člani OS prejeli z vabilom za sklic seje.  

 

Župan je predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 01-26-2018: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme dnevni red 26. redne seje, in sicer:  
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Pregled in potrditev zapisnika 25. redne seje občinskega sveta Občine Jezersko 
3. Pregled in potrditev zapisnika 12. korespondenčne seje občinskega sveta Občine Jezersko 
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Jezersko za leto 2018 - sprejem  
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Jezersko – SD OPN 

2, PPIP za območje Hotela Planinka ZGJ01/9 – Zgornje Jezersko – Hoteli - sprejem 
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Jezersko (SD OPN 

1) - seznanitev 
7. Odlok o spremembi meje med naseljema Kamniška Bistrica in Zgornje Jezersko – prva obravnava 
8. Odlok o priznanjih Občine Jezersko – prva obravnava 
9. Včlanitev Občine Jezersko v Združenje občin Slovenije - ZOS 
10. Poročilo župana 
11. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta Občine Jezersko 
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (6 ZA, 0 PROTI od 6 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 
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Ad. 2: PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 25. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE JEZERSKO  
 
Zapisnik so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje. Pripomba s strani Murija je bila, da se v 6. točki 
v 4. odstavku popravi iz stroškov kurilnega olja v stroške dimnikarskih storitev. 
 

Župan je predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 02-26-2018: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme zapisnik 25. redne seje občinskega sveta Občine Jezersko. 
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (6 ZA, 0 PROTI od 6 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 

 
Ad. 3: PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 12. KORESPONDENČNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE JEZERSKO  
 
Zapisnik so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje.  
 

Župan je predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 03-26-2018: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme zapisnik 12. korespondenčne seje občinskega sveta Občine Jezersko. 
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (6 ZA, 0 PROTI od 6 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 

 
Ad. 4: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA 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 vsebino sprememb proračuna 2018. 
 
Razprava: 
Karničar želi obrazložitev postavke Rekonstrukcija objekta Storžič. 
Župan pojasni projekt Klančine za gibalno ovirane osebe pred Občinsko stavbo, ki je zakonsko zahtevana.  
 
Karničar želi obrazložitev zvišanja na postavki Ureditev ceste, površin za pešce in avtobusnega postajališča. 
Župan obrazloži kakšno je stanje glede projekta, da je prišlo do določenih dodatnih gradbenih del, ki so tudi 
opisana v gradivu, zaradi česar se stroški na tej postavki višajo. 
Muri sprašuje, zakaj ta dodatna dela niso bila predvidena že prej, pred pričetkom del? 
Župan in Sušnik povesta, da je so bili načrti za projekt narejeni že leta 2012 in da se sproti kaže, kaj bi bilo 
potrebno in smotrno še dodatno narediti. 
 
Meškota zanima, zakaj je tako nesorazmerje med projekti – da je klančina sorazmerno draga v primerjavi z 
rekonstrukcijo ceste.  
Župan obrazloži, kateri stroški so v obeh projektih, Tičarjeva pa doda, da so je potrebno v projekt rekonstrukcije 
ceste prišteti še stroške javne razsvetljave in vodovoda, ki so na ločenih postavkah. 
 
Meškota zanima, zakaj je prišlo do znižanja na postavki Preventiva v cestnem projektu? 
Župan obrazloži, da zato, ker ni bilo danih konkretnih predlogov. 
 
Karničarja zanima, kaj je bilo črtanega pri turistični infrastrukturi? 
Župan pove, da most pri lehakotvornem izviru, ker bo njegova realizacija zapadla v leto 2019. 
 
Karničarja zanima, če bo projekt ELENA (toplovod) letos realizirana? 
Župan pove, da se bomo konec leta prijavili za nepovratna sredstva, da pa bodo kanale položili že sedaj, ko 
potekajo dela v rekonstrukcijo ceste, da ne bo potem dodatnih del in ponovnega kopanja po cesti. 
 
Župan obrazloži večje spremembe rebalansa, zaradi česar bo prišlo do zadolžitve, in sicer: 

- ureditev ceste do Drnovška 
- ureditev ceste Ancel. 

Hkrati je povedano, da bomo kandidirali za brezobrestni kredit, ki ga lahko dobimo na podlagi 23. Člena. 
 
Muri predlaga, da črtamo kak projekt ter se s tem izognemo zadolževanju. 
Župan: Smo preverili tudi to varianto, vendar to ni mogoče in lahko zagovarjamo vsako postavko. 
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Meško: Ali so realne možnosti za brezobrestni kredit? 
Župan: Da, s tem da se odplačljivost prilagaja in je lahko v dobi 1, 5, 10 let. 
 
Meško: Kako je s cesto Drnovšek? 
Župan pove, da je do sedaj gospod Drnovšek vsako leto sam urejal to cesto, da pa je z njo veliko stroškov in 
dela, predvsem pozimi, zato je skrajni čas, da se to uredi. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Župan je predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 04-26-2018: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine 
Jezersko za leto 2018. 
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (5 ZA, 1 PROTI od 6 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 

 
Seji se pridružijo Iztok Tonejec, Andrej Tepina in Mojca Markič. 
 
Ad. 5: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE 
JEZERSKO – SD OPN 2, PPIP ZA OBMOČJE HOTELA PLANINKA ZGJ01/9 – ZGORNJE JEZERSKO – HOTELI - 
SPREJEM 
 
Župan na grobo predstavi, zakaj se s sprejemom tega tako mudi.  
Gospa Sušin Brence pa predstavi spremembo, ki je nastala med prvim in drugim branjem in sicer v 89. členu 
PPIP-a za območje hotela Planinka ZGH01/9 in je navedena tudi v gradivu, ki so ga svetniki prejeli pred sejo. 
 

Župan je predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 05-26-2018: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Jezersko – SD OPN 2, PPIP za območje hotela Planinka ZGJ01/9 – Zgornje Jezersko 
- Hoteli. 
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI od 7 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 

 
Ad. 6: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE 
JEZERSKO (SD OPN 1) – SEZNANITEV 
 
Župan naredi kratek uvod, Manca Jug pa predstavi OPN, katerega so svetniki prejeli kot gradivo na CD-ju pred 
sejo. 
 
Župan pove svoje mnenje o stanju na tem področju: 

- strategija razvoja je zelo pomembna, zato bi morali občani čim bolj sodelovati pri njenem oblikovanju, 
- arhitekturna delavnica je s končnim izdelkom Katalogom objektov požela tako pozitivna kot negativna 

mnenja, 
- zaščitenost Jezerskega – tudi z denarjem se ne da dobiti pozitivnih mnenj odločevalcev, 
- na Jezerskem ni veliko prostih zazidljivih parcel, zato je elitnost teh parcel, ki so še prosta. 

 
Razprava:  
Markič: Zelo veliko denarja in časa smo namenili za OPN in podobne zadeve, vendar naletimo na težave, ker so 
na nasprotni strani sogovorniki iz čisto drugega okolja in ne poznajo naših razmer. Ali smo navadni ljudje 
neslišani ali so ljudje na položajih toliko pametnejši? 
Jug: Občina se je dobro pripravila, zato so bili postopki hitrejši, lažji, akt je bil zelo hitro usklajen. Pripravljenih 
imamo zelo veliko podlag. Po njenem mnenju je bilo več pozitivnih kot negativnih situacij, dogovarjanj. 
Župan meni, da so bili na pogajanja zelo dobro pripravljeni. Z novimi občinskimi predlogi okolico in njeno 
trenutno stanje samo urejamo. 
 
Karničar pozdravlja nov OPN. Pohvali nove zunanje sodelavce iz podjetja Locus pa tudi župana in občinsko 
upravo, ki pri tem sodeluje. Meni, da so občani tako dobro in strokovno zastopani. Poudarja pomen, da je pri 
teh ključnih vprašanjih, ki so ključnega pomena za našo občino, udeleženo čim večje število občanov z njihovimi 
mnenji in pobudami. 
 



 

 - 4 -  

Muri meni, da so dokumenti preveč podrobni, da je preveč pravil, kar privede do večjega kaosa. Sprašuje, zakaj 
v prilogi 3 – pogoji, ki so opisani za vsako kmetijo, zakaj se razlikujejo od kmetije do kmetije – npr. kritina – 
zakaj je dovoljeno imeti nekje eno, drugje pa drugo? Drugo vprašanje se nanaša na javno razgrnitev, ki je 
planirana v mesecu juniju – ker je takrat večina ljudi na dopustu meni, da bi bil ugodnejši mesec september.  
 
Glede slednjega župan odgovori, da bo javna razgrnitev trajala 30 dni in da si bo zainteresirana javnost v tem 
roku že uspela vzeti čas. 
Manca Jug na Murijeva vprašanja odgovarja: Uporabnik tega OPN ni občan, ampak njegov projektant. OPN pa 
mora biti tako obsežen in podroben zaradi pravilnikov, katerim mora OPN slediti. Pogoji, ki so zajeti v prilogi 3 
pa so prenesena iz veljavnega OPN in vključujejo mnenja kulture in narave. 
Glede kriterijev in kritine pa Jugova odgovarja sledeče: Za vse kmetije veljajo enaki pogoji. Kultura pa zahteva 
strokovno podlago. Vse je odvisno od obstoječih objektov, zato je na različnih objektiv tudi dovoljena različna 
kritina. 
 

Župan je predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 06-26-2018: 
Občinski svet občine Jezersko se seznani z Odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Jezersko (SD OPN 1). 
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI od 7 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 

 
 
Ad. 7: ODLOK O SPREMEMBI MEJE MED NASELJEMA KAMNIŠKA BISTRICA IN ZGORNJE JEZERSKO – PRVA 
OBRAVNAVA 
 
Seji se pridružijo g. Drofenik (MGRT, Direktorat za regionalni razvoj), g. Šimenc (Regionalna agencija), g. 
Strmšnik (MGRT, Direktorat za regionalni razvoj ), g. Pur (Sektor za upravljanje čezmejnih programov) in g. Pirc 
(GURS). 
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje. 
 
Župan za uvod obrazloži situacijo in stanje.  
 
Drofenik: Gre za spremembo meje med Občino Jezersko in Občino Kamnik. Gre za to, da bi se osrednja 
Slovenija dotikala meje, s čemer bi pridobili 20 mio EUR za čezmejne programe. Meni, da gre tukaj za 
državotvorno dejanje, s čemer bi vsi samo pridobili. S spremembo meje ne bi nobena občina ničesar izgubila. S 
to  prestavitvijo meje v Občino Jezersko ne bi direktno prejeli nič denarja, lahko pa bi se naši podjetniki prijavili 
na razpise sredstev za projekte, in če bi bili uspešni, bi tudi dobili sredstva iz tega naslova.  
Vzporedno se razvijajo drugi inštrumenti za obmejna problemska območja, za katera so dodelili dodatna 
sredstva za podjetja in sicer:  
- mikrokrediti v skupni višini 6,2 mio EUR, odplačna doba od 1 do 5 let, najvišja višina odobrenih sredstev je 
25.000 EUR; 
- večji ugodni krediti do 1 mio EUR, z odplačilno dobo do 10 let, z 2 letnim moratorijem in obrestno mero 0,01 
% 
- razpis za turizem – za energetsko sanacijo turističnih objektov na obmejnih problemskih območjih  (ta razpis 
še ni razpisan) – za sanacijo in obnovo turističnih kapacitet. 
 
Strmšnik: Gre  za 500 metrov nenaseljenega visokogorskega sveta oz. 1,4 hektara. Gre za zamenjavo med 
Občino Jezersko in Kamnik. Pri tem bi se ohranila želena meja z Občino Solčavo. Besedilo v poslani literaturi se 
bo na pripombo GURS spremenilo in sicer se bo beseda »parcelna št.« zamenjala z besedilom »v skladu z 
grafičnim prikazom«. 
 
Šimenc: Država je izkazala interes, da se meja spremeni, saj bi s tem pridobila dodatnih 20 mio EUR, pri čemer 
upamo, da bo šel del te pogače tudi na Gorenjsko. Projekt Geopark, v katerem trenutno še ni Jezerskega, 
kandidira za sredstva v čezmejnih razpisih. Mogoče bi lahko spodbudili Kamniško – Savinjske Alpe ali Karavanke 
kot turistično destinacijo in zanjo kandidirali za ta sredstva. 
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Župan: Edini županov pogoj za menjavo je bil, da se lahko Občina Jezersko bori s svojimi projekti za del teh 
sredstev. Predvsem pa gre tukaj za državotvorno dejanje. Župan upa, da bomo s tem dobili tudi sogovornika na 
ravni države. 
 
Razprava: 
 
Markič: Zadeva poteka že od leta 2012. Od takrat ni bila narejena niti parcelacija, kar poraja neko nezaupanje. 
Pur: Parcelacija bo narejena, trenutno pa to ni mogoče naredit, ker je lastnik Pašna skupnost. Odloki so 
formalno pravno veljavni tudi brez parcelacije.  
 
Markič: Ali je dovolj točka ali 100 metrski pas? 
Pirc: Po novem so prišli do ugotovitve, da je dovolj samo točka. 
 
Karničar: Ta zadeva je bila obravnavana že leta 2012. V času od 2012 do 2018 ni bilo nič narejenega, sedaj pa se 
je potrebno na hitro odločiti (rok je 30. junij), počuti se potisnjenega ob zid, da bi bilo to neke vrste goljufija. 
Strmšnik: Ne gre za goljufijo, ampak zaradi te prestavitve meje bi pridobili tisto, kar Sloveniji pripada. Zadeva ni 
nikoli mirovala, vedno se je delalo na tem, da bi zadevo pripeljali do konca.  
Župan: Pogovori tečejo že kar nekaj časa. 
Sušnik: Če bi bila ta zadeva tako pomembna za Slovenijo, bi to lahko uredili z Zakonom, nas ne bi niti spraševali. 
V takih primerih bi morali priti kako nasproti, da bi imeli tudi kakšno korist od tega. Na razpise za katere se bo 
porabil ta denar, se pa ponavadi ne moremo prijavljati, ker nimamo vseh pogojev oz. ni denarja za vložek. 
Meni, da bi država morala prvo poskrbeti na ceste, gozdne ceste in podobno in tukaj bi nam morali priti 
nasproti. 
 
Muri: Osrednja Slovenija je najrazvitejša in s tem bi se to samo še povečali. Meni, da naj bi svojo energijo in čas 
raje namenjali drugam. 
 
Meško meni, da gre za prenos odgovornosti na svetnike, ter da bi se morala država sama odločiti. 
 
Murovec pove, da je podobnega mnenja kot Peter, da bi morali dobiti kakšno zagotovilo, da bomo od tega imeli 
kakšno korist. 
 
Tonejec je mnenja, da gre tukaj za precej načelno zadevo. S strani svetnikov gre za določeno nezaupanje, saj 
morajo sprejeti oni sprejeti to odločitev. Ali je možno postopek izvesti na drugačen način? 
Drofenik: Morali bi spremeniti Zakon o lokalni samoupravi, pri tem bi morali dobiti dovoljenje občin kot sosed, 
kar pa bi pripeljalo do podobne situacije kot je sedaj.  
 
Karničar: Koliko je Ministrstvo prepoznalo naš projekt Planinska vas kot dober projekt, koliko ga je že 
sofinanciralo? 
Drofenik: Še nič. Sredstva v višini 20.000 so odobrena, sedaj Ministrstvo samo še išče način, kako bi to izplačala. 
  
Pirc: Ne razume neodobravanja. Občina Jezersko je bila že zelo uspešna s projektom Alpe Adria Karavanke in 
lahko bi se prijavili z večimi projekti. 
Markič: Če Občina želi sodelovati v EU projektih, mora imeti lastna sredstva, ki pa jih naša Občina nima.  
Sušnik: Najprej bi bilo potrebno narediti osnovne stvari – ceste, vodotoke. Za ostale stvari pa nam zaradi 
nizkega proračuna zmanjka sredstev. 
Markič: Politiki so sedaj pred volitvami govorili, da je imamo počrpanega 70% evropskega denarja? Je to res? 
Pirc: Na mednarodnem sodelovanju imamo 90% uspešnost, projekti Slovenija – Avstrija imamo uspešnost 
100%. Sem  spada tudi projekt Alpe Adria Karavanke. 
Šimenc: S tem administrativnim popravkom bi padlo v vrečo dodatnih 20 mio EUR. 
 

Župan je predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 07-26-2018: 
Občinski svet občine Jezersko sprejme Odlok o spremembi meje med naseljema Kamniška Bistrica in 
Zgornje Jezersko – prva obravnava 
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (3 ZA, 4 PROTI od 7 prisotnih) ugotovil, da SKLEP NI SPREJET. 
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Ad. 8: ODLOK O PRIZNANJIH OBČINE JEZERSKO – PRVA OBRAVNAVA 
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje. Mojca Markič predstavi odlok. 
 
Razprava: 
Karničar: Dobra izbira predlaganih vrst nagrad. Meni, da bi se razpis moral ponoviti večkrat, da se ne omejimo 
na 4 leta. Zakaj bi se morala predlagana oseba strinjati? Če ga predlagaš, pa recimo ne bo izbran, bo potem 
slaba volja. Predlaga, da se da to izjavo za podpisati, ko bo oseba že enkrat izbrana. 
 
Muri predlaga, da se priznanja podeljujejo na 4 leta, ne v krajšem obdobju, saj ima Jezersko malo prebivalcev in 
bi se težko našlo toliko kandidatov. 
 

Župan je predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 08-26-2018: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme Odlok o priznanjih Občine Jezersko – prva obravnava. 
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI od 7 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 

 
Ad. 9: Včlanitev Občine Jezersko v Združenje občin Slovenije – ZOS 
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje. Tičarjeva na kratko predstavi, zakaj bi se radi 
včlanili v to združenje, kar pa je že zajeto v gradivu. 
 

Župan je predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 09-26-2018: 
Občinski svet Občine Jezersko potrjuje včlanitev Občine Jezersko v Združenje Občin Slovenije. 
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI od 7 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 

 
Ad. 10: POROČILO ŽUPANA  
 
Župan je občinskemu svetu podal naslednje informacije: 

- Glasbena šola – poučevanje teorije na Jezerskem – svetniki se s tem strinjajo 
- prikazovalnik hitrosti – starega moramo vrniti ali odkupiti, bomo kandidirali za novega 
- Projekt cesta v Jenkovo planino 
- Mojca Markič odstopila z mesta direktorja občinske uprave, novega direktorja do konca mandata ne 

bomo iskali 
- aktivnosti glede zimsko-letnega parka tečejo 
- Razlastitveni postopek Ivan in Igor Muri se nadaljuje 
- projekt Elektrifikacija Ravenske Podkočne je v gazi pridobivanja gradbenega dovoljenja. 
- rekonstrukcija ceste 
- izdelavo projektne dokumentacije za pločnik bo plačala država 
- ogrevanje na lesno biomaso – kandidiranje za nepovratna sredstva konec leta 
- prostor bivše policije – končan bo v dveh do treh tednih 
- Jezerski vrh – prenos carinarnice na Občino 

 
Ad. 11: POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE JEZERSKO 
 
Meško pove, da bo ob koncu tedna potekala kolesarska dirka čez Slovenijo tudi čez naš konec. 
 
Karničar: Ekskurzija Geopark Karavanke – predlaga, da se jo župan udeleži, saj naj bi bilo to v korist Občine. 
 
Murija moti županov odziv oz. večkrat podano razočaranje nad tem, da je on kupil Ankovo Karavlo. Preden se je 
odločalo o tej stvari na seji občinskega sveta naj bi župan vsakega svetnika povabil na razgovor in Primož je 
županu jasno povedal za svoje namene, da bo on kupiti Ankovo Karavlo.Županov odziv se je glasil: Kako ti 
Občina pri tem lahko pomaga.   
Župan se z navedenim ne strinja, meni, da to niso bile njegove besede, saj bi bil potemtakem tudi neformalni 
sestanek, ki je sledil tem razgovorom, brez pomena.  
Župan poudari, da ni problem, da je on – Primož Muri kot kupec te karavle. Pokazal je razočaranje nad 
Občinskem svetom, ki sprejema take odločitve.  
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Seja je bila zaključena ob 21.40 uri. 
 
 
Zapisala:          Občina Jezersko 
Špela Tičar         Jurij Rebolj, župan 


