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OBČINA JEZERSKO 
OBČINSKI SVET 
 
 
Številka: 2018-OS-28 
Datum: 29.8.2018 
 
 

Z A P I S N I K 
28. redne seje občinskega sveta Občine Jezersko, ki je bila v torek, 28.8.2018, ob 18. uri v prostorih Občine 
Jezersko, Zg. Jezersko 65. 
 
 
Ad. 1: UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN POTRDITEV DNEVNEGA REDA 
28. redno sejo občinskega sveta Občine Jezersko je vodil župan Jurij Rebolj. V uvodu je pozdravil vse prisotne in 
ugotovil, da so na seji prisotni štirje člani občinskega sveta (kasneje je prišel še eden) in lahko po določilu 29. 
člena Poslovnika občinskega sveta le-ta veljavno odloča. 
 
Na seji so bili prisotni člani občinskega sveta:  
Peter Sušnik, Primož Muri, Mija Murovec, Iztok Tonejec, Boris Meško 
 
Upravičeno odsotni: 
Drejc Karničar, Jurij Markič 
 
Ostali prisotni vabljeni: 
Jurij Rebolj - župan Občine Jezersko; Mojca Markič, Marko Meško, Špela Tičar - občinska uprava; Mitja Herak - 
Medobčinski inšpektorat Kranj 
 
Ostali prisotni: 
Lidija Nahtigal 
 
 
Predlog dnevnega reda so člani OS prejeli z vabilom za sklic seje.  

 

Župan je predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 01-28-2018: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme dnevni red 28. redne seje, in sicer:  
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Pregled in potrditev zapisnika 27. redne seje občinskega sveta Občine Jezersko 
3. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Jezersko 
4. Sklep o določitvi cene lesa za odkup 
5. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Jezersko v obdobju januar-junij 2018 
6. Ocena izvajanja občinskega programa varnosti Občine Jezersko v letu 2017 
7. Podelitev priznanj Občine Jezersko za leto 2018 
8. Poročilo župana 
9. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta Občine Jezersko 
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (4 ZA, 0 PROTI od 4 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 

 
 
Ad. 2: PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 27. 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 02-28-2018: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme zapisnik 27. redne seje občinskega sveta Občine Jezersko. 
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (4 ZA, 0 PROTI od 4 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 
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Ad. 3: ODLOK O TURISTIČNI IN PROMOCIJSKI TAKSI V OBČINI JEZERSKO 
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje, poročilo je podal Marko Meško. 
 
Meško je povedal, da je Občinski svet je na svoji 27. redni seji sprejel besedilo Odloka o Turistični in promocijski 
taksi v Občini Jezersko in da v vmesnem času ni prejel pobud za spremembo besedila odloka, tako da se le-to ni 
spremenilo. V nadaljevanju je Meško podal še nekaj statističnih podatkov o višini pobrane turistične takse . 
 
Na sejo je prišla Mija Murovec. 
 

Župan je predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 03-28-2018: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Jezersko. 
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (5 ZA, 0 PROTI od 5 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 

 
 
Ad. 4: SKLEP O DOLOČITVI CENE LESA ZA ODKUP 
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje, poročilo pa je podala Špela Tičar. 
 
Če želi občina prodajati les skladno z zakonodajo, mora cene lesa za prodajo sprejeti občinski svet. Predlog cene 
m3 lesa (hlodovine) je pripravljen skladno s trenutnimi razmerami na trgu. Ker pa kvaliteta lesa lahko precej 
niha, prav tako pa ceno spreminja ponudba na trgu, v cenik vnašamo tudi možnost zvišanja ali znižanja cen do 
največ 30 %. 
 
Razprava: 
Murija je zanimalo, na podlagi česa je določena tolerančna meja 30% zvišanja/znižanja cen oziroma na podlagi 
katerih kriterijev se cena lahko spremeni. Meja se mu zdi visoka.  
Sušnik je povedal, da je takšno mejo predlagal strokovni sodelavec občine, Jože Meglič, in da je bilo tako 
določeno tudi v prejšnjem sklepu. 
Župan je še dodal, da je dodana možnost zvišanja/znižanja cene zaradi nihanja cen lesa na trgu, vendar da 
občina nima prakse spreminjanja cen. 
 

Župan je zaključil razpravo in predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 04-28-2018: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme Sklep o določitvi cene lesa za odkup. 
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (5 ZA, 0 PROTI od 5 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 

 
 
Ad. 5: POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE JEZERSKO V OBDOBJU JANUAR-JUNIJ 2018 
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje, poročilo pa je podala Špela Tičar. 
 
Zakon o javnih financah županu nalaga poročanje o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta. 
Občinski svet je bil s polletnim poročilom seznanjen, saj so ga člani pravočasno prejeli po pošti. 
 

Župan je predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 05-28-2018: 
Občinski svet Občine Jezersko se je seznanil s poročilom o izvrševanju proračuna Občine Jezersko v prvem 
polletju leta 2018. 
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (5 ZA, 0 PROTI od 5 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 

 
 



 

 - 3 -  

Ad. 6: OCENA IZVAJANJA OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI OBČINE JEZERSKO V LETU 2017 
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje, poročilo pa je podal Mitja Herak. 
 
Herak je predstavil vsebino Poročila o delovanju Medobčinskega inšpektorata Kranj za leto 2017. 
 
Razprava: 
Murija je zanimalo, kako da v letu 2017 ni bil ugotovljen noben prekršek parkiranja in ustavljanja. 
Herak je pojasnil, da so bili vsi prekrški s področja parkiranja in ustavljanja v letu 2016 ugotovljeni v začetku leta 
na območjih, kjer prometna signalizacija ni bila najbolje urejena. Na Jezerskem bi napačno parkiranje glede na 
pomanjkljivo signalizacijo težko sankcionirali. 
 
Meškota je zanimalo, ali Medobčinski inšpektorat Kranj (v nadaljevanju: MIK) izvaja nadzor tudi v dolini 
Komatevre, kjer je cesta terminsko zaprta. 
Herak je odgovoril, da MIK teh prekrškov ni ugotavljal. 
 
Meškota je zanimalo, ali je MIK pristojen na področju hrupa. 
Herak je povedal, da to ni v njihovi pristojnosti. 
 
Muri je opozoril na 100% povečanje prekrškov zaradi prekoračitve hitrosti med letoma 2016 in 2017.  
Herak je pojasnil, da tu ne gre za veliko število prekrškov, namreč gre za 20 prekoračitev v celem letu. 
Procentualno je to veliko, po številu pa ne. 
 
Tonejec je vprašal, ali je prisotnost radarja na Jezerskem v kakršnikoli povezavi s podatki s prikazovalnikov 
hitrosti. 
Herak je povedal, da so se v 2017 meritve izvajale ob koncih tedna. 
 
Sušnik je povedal, na MIK nima ne resursov ne kadra. Stanje v prometu je slabše zaradi bistvenega povečanja 
prometa na RC, slaba je tudi infrastruktura. 
 
Župan je dodal, da ima MIK resursov toliko, kolikor jih župani finančno podprejo. Na drugi strani pa so tudi 
pritiski ljudi, da je represije preveč. 
 
Tonejec je vprašal, ali MIK izvaja nadzor na področju turistične takse. 
Herak je povedal, da ima MIK na tem področju eno inšpektorico ter da so nadzori rutinski in se izvajajo. 
 

Župan je zaključil razpravo in predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 06-28-2018: 
Občinski svet Občine Jezersko se je seznanil z izvajanjem Občinskega programa varnosti Občine Jezersko v 
letu 2017. 
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (5 ZA, 0 PROTI od 5 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 

 
 
Ad. 7: PODELITEV PRIZNANJ OBČINE JEZERSKO ZA LETO 2018 
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje, poročilo pa je podal Boris Meško. 
 
Do roka za oddajo predlogov je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja prejela 5 predlogov za 
podelitev priznanj. Po presoji vsake podane pobude posebej je komisija ugotovila, da je vseh pet pobud tehtnih 
oziroma utemeljenih. 
 
Razprava: 
Tonejca je zanimalo, kako je s soglasji prejemnikov, da se strinjajo s prejemom priznana. 
Markičeva je odgovorila, da se bo pridobivanje soglasij začelo takoj po sprejemu sklepov. 
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Župan je zaključil razpravo in predlagal, da se sprejmejo naslednji SKLEPI: 
 

SKLEP ŠT. 07-28-2018/1: 
Naziv »Častni občan Občine Jezersko« se podeli: Milanu Kocjanu, Zg. Jezersko 106b, Zg. Jezersko. 
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (5 ZA, 0 PROTI od 5 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 

 

SKLEP ŠT. 07-28-2018/2: 
»Zlata plaketa Občine Jezersko« se podeli: Andreju Karničarju, Zg. Jezersko 140, Zg. Jezersko. 
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (5 ZA, 0 PROTI od 5 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 

 

SKLEP ŠT. 07-28-2018/3: 
»Zlata plaketa Občine Jezersko« se podeli: Milanu Šenku, Zg. Jezersko 46a, Zg. Jezersko. 
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (5 ZA, 0 PROTI od 5 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 

 

SKLEP ŠT. 07-28-2018/4: 

»Zlata plaketa Občine Jezersko« se podeli: PGD Jezersko, Zg. Jezersko 85, Zg. Jezersko. 

 
Župan je na podlagi izida glasovanja (5 ZA, 0 PROTI od 5 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 

 

SKLEP ŠT. 07-28-2018/5: 

»Priznanje Občine Jezersko« se podeli: PGD Jezersko, Ekipi prvih posredovalcev, Zg. Jezersko 85, Zg. Jezersko. 

 
Župan je na podlagi izida glasovanja (5 ZA, 0 PROTI od 5 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 

 
 
Ad. 8: POROČILO ŽUPANA 
 

- S 4.9.2018 se začne postopek zbiranja podpisov za referendum. Predlagam ga na dan lokalnih volitev 
(udeležba in stroškovno najugodneje). Referendum je stvar tega občinskega sveta. 

- Po javni razgrnitvi OPN smo prejeli 32 novih pobud s strani občanov. Največ je takih, ki bi zemljišče 
spreminjali iz nestavbnega v stavbno. Sedaj sem v dilemi. Če želimo ustreči tem pobudam, se vračamo 
na začetek in postopek sprejema OPN lahko zavlečemo tudi za 2 leti. Pobud je sedaj več kot na začetku 
postopka. V ta OPN je bilo vloženega veliko denarja.  

- Dela na regionalni cesti, pločniku in avtobusnih postajah se počasi zaključujejo. 
- Z Elektro Gorenjska izredno tvorno sodelujemo. Cev je vkopana od mejnega prehoda do ravenske 

cerkve. Tam se postavi nova trafo postaja. Naslednja etapa je v smeri vremenske postaje. Želijo pa priti 
prav v center vasi. V drugi smeri je naslednja etapa mimo Mavarja do začetka tematske poti in v dolino 
Ravenske Kočne. 

- Pridobivamo gradbena dovoljenja za toplovod, elektrifikacijo Ravenske Kočne in požarni bazen 
(smučišče). 

- Primož Muri je dal pobudo, da se javna razsvetljava od jezera mimo Mavarja ne gradi. Planiranih je 15 
drogov v projektu Dynamic lights. Sistem luči bo na senzorje - luč gori na 50% moči, ko luč zazna pešca 
ali avto, zasveti močneje. Nekaj luči bo imelo nastavke za reflektorje za tek na smučeh. Odstopiti od 
tega projekta je težko. Smo ena redkih občin, kjer javna razsvetljava ob 23. uri ugasne. Tako bo tudi s 
temi lučmi.  Projekt bo realiziran nekje do začetka oktobra.  

 
 
Ad. 9: POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE JEZERSKO 
 

- Tonejca je, vezano na županovo poročilo o OPN, zanimalo, ali je teh 32 pobud prišlo naknadno. In ali 
so ti pobudniki imeli možnost biti aktivni skozi celoten postopek. 
Župan je pojasnil, da je v času javne razprave še možno dajati pobude na OPN. A če gre za manjše 
korekture, to ni problem. V kolikor gre za spreminjanje iz nestavbnih v stavbna zemljišča, gre proces 
ponovno čez vse soglasodajalce. Župan je povedal, da mu je pripravljalec OPNa rekel, da če kot župan 
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v teh pobudah vidi strateške stvari za občino, naj se vrne na začetek. V nasprotnem primeru pa 
predlaga, da se postopek zaključi in OPN sprejme. V novih pobudah ni nič strateškega. Dejstvo pa je, 
da se OPN dela za občane.  
Sušnik je bil mnenja, da smo vsi občani imeli možnost biti aktivni. Čas je, da se OPN zaključi in sprejme. 

- Muri je, vezano na županovo poročilo o OPN, povedal, da bi moral biti OPN živ dokument, namreč 
želje in ideje se pri občanih porajajo stalno. Predstavil je svoj argument pri odločitvi: Ali kakšni projekti 
čakajo točno ta dokument oziroma ali bi kakšni pomembni projekti v vasi zato zastali? Če tega ni, se 
gre občanom nasproti in se upošteva vse želje. 
Župan je pojasnil, da nekateri na zazidljivo zemljo čakajo že več kot 20 let. Imam grožnje mladih družin, 
da se bodo izselili. Bistveno lažje je, da se te nove pobude da na seznam želja za naslednji OPN. 

- Muri je, vezano na županovo poročilo o referendumu, opozoril, da Zakon o referendumu in o ljudski 
iniciativi nalaga občini, da najkasneje dan pred začetkom zbiranja podpisov za zahtevo v medijih 
obvesti občane. 
Župan je povedal, da referendum vodi Andrej Tepina. Bil je začuden, zakaj bi to morala narediti občina. 
Odgovoril je, da bo preveril in če bo treba, tudi dal v medije. 

- Muri je, vezano na županovo poročilo o elektrifikaciji po Jezerskem, vprašal, ali je v ta sklop vključen 
tudi tisti vod, ki gre čez Aclove travnike.  
Sušnik je odgovoril, da je to naslednja faza in da Elektro Gorenjska komunicira direktno z lastniki. 

- Muri je, vezano na županovo poročilo o projektu Dynamic lights, povedal, da je bil razočaran, ko je v 
OPN bral, da se javna razsvetljava namenja za tek na smučeh na ravninskih travnikih, kjer ni nevarnosti 
za poškodbe. Tek na smučeh je prijazen naravi, je v smislu Gorniških vasi. Zato je dal pobudo, da se 
tekaških prog ne razsvetljuje. 

- Muri je vprašal, koliko je vreden projekt rekonstrukcije regionalne ceste, izgradnje pločnika in 
avtobusnih postajališč. 
Markičeva je odgovorila, da dobrih 500.000 eur.  

- Murovčeva je opozorila, da je bil pred dnevi šparovec pri mineralni vodi povsem poln. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.30 uri. 
 
 
 
Zapisala:          Občina Jezersko 
Mojca Markič         Jurij Rebolj, župan 


