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Z A P I S N I K 
30. redne seje občinskega sveta Občine Jezersko, ki je bila v torek, 9.10.2018, ob 18. uri v prostorih Občine 
Jezersko, Zg. Jezersko 65. 
 
Ad. 1: UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN POTRDITEV DNEVNEGA REDA 
30. 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, Primož Muri, Iztok Tonejec, Drejc Karničar, Boris Meško  
 
Upravičeno odsotni: 
Mija Murovec, Jurij Markič  
 
Ostali prisotni vabljeni: 
Jurij Rebolj - župan Občine Jezersko; Špela Tičar, Andrej Tepina, Marko Meško - občinska uprava; Jože Smrtnik – 
nadzorni odbor, Marko Kocjančič, Marija Pivk Oman – Komunala 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 01-30-2018: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme dnevni red 30. redne seje, in sicer:  
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Pregled in potrditev zapisnika 29. redne seje občinskega sveta Občine Jezersko 
3. Odlok o spremembi odloka o izvrševanju proračuna Občine Jezersko za leto 2018 (Rebalans št. 2)  
4. Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje na lokalnih volitvah 2018 v Občini Jezersko  
5. Cene storitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Jezersko  
6. Sklep o subvencioniranju obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalnih 

odpadnih vod za leto 2019  
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 29. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE JEZERSKO  
 
Ker je 29. redna seja potekala v sredo, 3.10.2018, je bil zapisnik posredovan naknadno elektronsko. 
 
Muri poda pripombo in sicer se v 3. točki zapisnika pod razpravo kot zadnje doda manjkajočo izjavo Murija: »ne 
bom komentiral tega besedičenja« oz. se zapiše kot je bilo povedano.  
 

Župan je predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 02-30-2018: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme zapisnik 29. 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 SPREMEMBI ODLOKA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE JEZERSKO ZA LETO 2018 
(REBALANS ŠT. 2) 
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje, poročilo je podala Špela Tičar. 
 
Tičarjeva je predstavila predlagane spremembe vrednosti v proračunu po posameznih proračunskih postavkah 
ter podala obrazložitve.  
 
Razprava: 
Sušnik in Karničar opozorita na tiskarsko napako na proračunski postavki Opravljanje in tekoče vzdrževanje 
občinskih cest in cestne infrastrukture: gre za nižanje postavke in ne višanje kot je navedeno v gradivu.  
Karničar želi dodatno pojasnilo za investicije na področju zdravstva vezane na nakup vozila za urgentnega 
zdravnika. 
Župan pojasni, da je bila s strani Zdravstvenega doma Kranj izražena želja, da h kandidaturi za nakup vozila 
pristopi Občina Jezersko, ki ima glede na razpisne pogoje boljše možnosti sofinanciranja (večji delež 
sofinanciranja) kot bi jih sicer imela Mesta občina Kranj ali druga večja občina. Zdravstveni dom Kranj je ponudil 
pomoč pri samem postopku kandidiranja. Skladno z dogovorom z Zdravstvenim domom Kranj oz. OZG 
(Osnovnim zdravstvom Gorenjske) bo investicija Občini v celoti povrnjena. Mnogokrat druge občine storijo 
uslugo nam, zato je prav, da tudi mi ob takšni priložnosti uslugo vrnemo.  
Tičarjeva še dodatno pojasni, da smo v proračunu na prihodkovni strani dvignili prihodke za 18.000 EUR, kolikor 
bomo prejeli od države, za 17.000 EUR pa smo dodatno znižali prihodke od premoženja.  
 
Karničarja še zanima realizacija gradnje in vzdrževanja plačljivi parkirišč. 
Župan pojasni, da so sredstva namenjena za menjavo zemljišč za celotno ureditev prometa v dolini Ravenske 
Kočne – npr. cesta/travniki in na novo odmerjene parcele v dogovoru z go. Olgo Tičar. Problem je nastal, ko se 
Peter Muri ni strinjal z odmerami geometra in je podal pritožbo, na podlagi tega so se njegova zemljišča 
umaknila iz obravnave. Geodetska uprava RS je pritožbo Petra Murija odstopila Ministrstvu za okolje in prostor. 
Ti postopki obravnave pritožbe lahko trajajo dlje časa, vendar bom sam poizkušal doseči prednostno obravnavo 
z navedbo razlogov. Glavni razlog pa je ravno v dolgotrajnosti postopka, ki se odvija že več kot dve leti. Kar pa 
se tiče zemljišč Olge Tičar pa so zadeve dogovorjene in bi lahko bile zaključene še v tem mandatu. Vendar 
zagovarjam celostni pristop, zato realno ne vidim možnosti realizacije projekta v letu 2018.  
Karničar želi pojasnitev o tem ali bodo rezervirana sredstva v višini 37.646 EUR tudi realizirana? 
Župan odgovori, da je večina teh sredstev že realizirana, 7.500 EUR pa je namenskih za odkupe zemljišč v 
Ravenski Kočni.  
 
Tonejca zanimajo informacije vezane na projekt ELENA. 
Župan pojasni, da je projekt vezan na ustanovitev Razvojne zadruge Jezersko, sredstva v višini 2000 EUR so 
namenjena za plačilo deleža soustanoviteljice – Občine. Postavka vključuje tudi gradbena dela in cevi, ki so bile 
že položene ob rekonstrukciji ceste ter še nekaj manjših stroškov. Zadeva je generalno pripravljena, vendar 
dodatno pojasnim še pod točko razno – ne zaključeni projekti, ki jih predajam mojemu nasledniku. Dejstvo je, 
da gradbeno dovoljenje za kotlovnico še ni izdano, dejstvo je tudi to, da bi do 4.10.2018 lahko kandidirali za 
dodatna sredstva, vendar kandidatura brez gradbenega dovoljenja ni možna. Izdajo le-tega pa pričakujem v 
kratkem.  
 
Meško komentira nižanje postavke – vzdrževanje vodotokov za 5000 EUR. Meni, da je struga Jezernice 
problematična in potrebna ureditve.  
Župan pojasnjuje, da je z Direkcijo RS za vode sicer v rednih kontaktih, vendar z njihove strani sredstva 
generalno gledano zelo omejena, razen v primerih velikih povodenj.  
Sušnik doda, da je pred enim mesecem govoril s pristojnimi glede celostne izvedbe čiščenja vodotokov. Za 
Gorenjsko je na razpolago okvirno 200.000 EUR kar pa je bistveno premalo glede na potrebe.  
Župan dodatno pojasni, da se v tem konkretnem primeru stvari zamikajo, ker prihaja do nesoglasij z lastniki 
zemljišč, kjer poteka vodotok. Vendar naj bi bil potok lastniško rešen v začetku leta 2019, delno z odkupninami, 
delno z menjavami. 
 
Meška še zanima, ali je zavarovanje znotraj Civilne zaščite paketno ali povsem ločeno?  



Tepina pojasni, da ima celotna Občina agentko, ki vodi program zavarovanja za celotno premoženje Občine.  
Muri vpraša o stanju proračunske postavke – objekt Storžič. Ta postavka je bila namreč v prejšnjem rebalansu 
dvignjena (za 25.000 EUR), sedaj pa na njej ostaja 8000 EUR.  
Župan pojasni, da je bilo v projektu predvideno tlakovanje okrog stavbe Storžič, ki pa ni bilo izvedeno. Prav tako 
je bila izvršena pogodbena kazen, ker dela niso bila izvršena v dogovorjenih rokih. Določene vezane stroške pa 
je ob izgradnji rekonstrukcije prevzela Gorenjska Gradbena družba.  
 

Župan je predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 03-30-2018: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme Odlok o spremembi odloka o izvrševanju proračuna v Občini Jezersko 
za leto 2018 (Rebalans št. 2).  
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (5 ZA, 0 PROTI od 5 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 

 
Ad.4: SKLEP O DELNEM POVRAČILU STROŠKOV VOLILNE KAMPANJE NA LOKALNIH VOLITVAH 2018 V OBČINI 
JEZERSKO 
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje, poročilo pa je podala Špela Tičar. 
 
S sprejemom tega sklepa se omogoči delno povračilo stroškov  organizatorjem volilne kampanje za člane 
občinskega sveta in župana, skladno z Zakonom o referendumski in volilni kampanji. Predlaga se, da višine 
povračil ostajajo iste kot so bile določene za zadnjo volilno kampanjo pred štimi leti in sicer: 0,33 EUR za 
dobljeni glas za člane občinskega sveta in 0,12 EUR za kandidata za župana.  
 
Razprava:  
Murija zanima ali so s kakšnimi kriteriji določeni tudi stroški povračila referendumske kampanje? 
Tičarjeva odgovori, da bo ta podatek preverila in naknadno sporočila v prihodnjem dnevu.  
 

Župan je predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 04-30-2018: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje na lokalnih 
volitvah 2018 v Občini Jezersko.  
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (5 ZA, 0 PROTI od 5 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 

 
Ad.5: CENE STORITEV ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINI JEZERSKO 
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje, poročilo pa je podal Marko Kocjančič.  
 
V začetku župan poda kratko pojasnilo na sklep: pri cenah gre za minimalne korekture, želja je, da sklep 
sprejme občinski svet še v tej sestavi.  
 
Kocjančič pojasni, da se v prihodnje načrtuje na Jezerskem več novih priklopnih mest kar pomeni višje prihodke 
z naslova omrežnin, ti pa bodo zniževali stroškovno ceno. Želimo si tudi v prihodnje transparentnega 
sodelovanja in načrtujemo udeležbe na sejah, seveda glede na potrebe. Kar se tiče vodenja financ je za 
Komunalo Kranj dobro predvsem to, da ima en skupni elaborat. Finančni načrt, ki je bil zasnovan nekoliko 
odstopa od dejanske situacije zato so potrebne minimalne korekture tudi za Občino Jezersko – sprememba za 
0,34 EUR/položnico. Velja  enačba, več kot bo priključenih, nižja bo cena omrežnine. Na področju odvajanja 
odpadnih voda je cena nižja, ker je bilo v lanskem letu izvedenega nekaj manj potrebnega čiščenja v primerjavi 
s preteklimi leti. Na področju čiščenja pa je cena višja, kar je posledica nastalih težav na čistilni napravi – 
pridelalo se je več mulja kot je bilo načrtovano. Generalno gre torej za minimalni dvig cene položnice, 
upoštevajoč tudi 60 % subvencioniranje s strani občinskega proračuna.  
 
Župan se zahvali direktorju in Komunali Kranj za dosedanje kvalitetno sodelovanje. Pojasni, da bo Hotel Planika 
s svojim delovanjem povzročil nižanje cene obravnavane storitve. Doda tudi, da se Andrej aktivno ukvarja tudi s 
tistimi, ki še vedno niso priklopljeni na kanalizacijo, zaradi česar so stroški na položnico višji. Ter nazadnje še 
opomni, da je bil v tem mandatu potrjen 60 % delež subvencioniranja, kakšen bo ta delež v prihodnje, je 
odvisno od nove sestave.  



 
Razprava: 
Karničar prosi za pojasnilo informacije iz medije, da je Jezersko na petem mestu po količini odpadkov na 
prebivalca v Sloveniji.  
 
Kocjančič odgovori, da je to lahko tudi pozitivni kazalnik, ki pomeni, da vse odpadke resnično zbiramo na 
pravilen način in se ne poslužujemo npr. divjih odlagališč. Upoštevati je potrebno tudi samo število prebivalcev, 
Jezersko po tem kriteriju majhno, to pomeni višje fiksne odpadke in nižje variabilne. 
Muri prosi za bolj konkretno opredelitev fiksnih odpadkov.  
Kocjančič pojasni, da je na Jezerskem nadpovprečno veliko kosovnih odpadkov, ker gre za razpršeno naselje in 
individualne večje objekte (kmetije). Drug vidik večjih količin odpadkov pa je tudi turizem.  
Sušnik doda, da se na Jezerskem že 20 let izvajajo čistilne akcije. Predvsem v  zadnjem obdobju štirih let se je 
izvajalo intenzivno čiščenje ter se je vzpostavil sistem košev za smeti. Kot primer navaja, da se je v letu 2013 na 
eni čistilni akciji zvozilo 40 traktorskih prikolic odpadkov. Specifika na Jezerskem so odpadki s strani kmetov 
(npr. folije za baliranje) ter odpadki turistov in dnevnih obiskovalcev. Generalno pa je Jezersko sedaj zelo čisto.  
Župan nadaljuje, da je specifika tudi Ovčarski bal, ki v enem dnevu ustvari za poln kontejner (kontejner z 
največjo prostornino) odpadkov. Tudi ta strošek se deli med občane, letošnje leto je bil organizator že pozvan k 
ločenemu naročilu kontejnerja, katerega stroške bo v prihodnje kril sam. Na področju odpadkov je še vedno 
veliko manevrskega prostora, predvsem na področju ločevanja odpadkov in nadzora.  
 
Tonejec vpraša Tepino: koliko je gospodinjstev, ki imajo možnost priklopa na kanalizacijsko omrežje, pa tega še 
niso storili?  
Andrej odgovori, da sta takšna gospodinjstva le še dva, oba v inšpekcijskem postopku. Ta dva postopka pa se 
sicer odvijata izjemno dolgo.  
 

Župan je predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 05-30-2018: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme Sklep o določitvi višine cen odvajanja in čiščenja komunalne odpadne 
vode v občini Jezersko. 
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 06-30-2018: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme Sklep o poračunu cen storitev odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode za leto 2017. 
Župan je na podlagi izida glasovanja (5 ZA, 0 PROTI od 5 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 

 
Ad.6: SKLEP O SUBVENCIONIRANJU OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB ODVAJANJA IN 
ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPADNIH VOD ZA LETO 2019 
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje, poročilo pa je podal Andrej Tepina. 
 
Gre za sklep, ki se sprejema vsakoletno. Gre za ceno omrežnine, ki jo Občina Jezersko subvencionira 
gospodinjstvom, ki so priključena na kanalizacijsko omrežje. Cena omrežnine je določena zakonsko, glede na 
vrednost investicije – čistilne naprave in kanala, ta vrednost pa se torej razdeli na število gospodinjstev. Preko 
omrežnine se investicija v celoti amortizira. Tu govorimo o 100 % ceni cene omrežnine. Cena na gospodinjstvo 
zanaša nekaj več kot 20,00 EUR za obe omrežnini (odvajanje in čiščenje), ta znesek je subvencioniran v višini 60 
% torej cena na gospodinjstvo znaša nekaj več kot 8,00 EUR.  
 
Razprava: 
Sušnik pove, da cene teh storitev na Jezerskem ne morejo biti cenejše ali enake kot v mestih, ker gre za 
podeželsko – gorsko okolje z majhnim številom prebivalcev. Prebivalci imajo zaradi tega določene ugodnosti in 
privilegije, kot je npr. lepo okolje, vendar to zahteva svojo ceno. Je mnenja, da bi bilo potrebno subvencije 
zmanjšati po principu najbolj razvitih držav. Stroški izgradnje javne infrastrukture se delijo na gospodinjstva in s 
tem se je potrebno sprijazniti, to velja tako za izgradnjo kot kasnejše vzdrževanje in nadgradnjo.  
 
Muri pove, da se zaveda problematičnosti sistema subvencioniranja, vendar pa ga odobrava. Od začetka 
postopkov izvedbe kanalizacije je član občinskega sveta, torej tako v mandatih Kocjana kot tudi Markiča. Po 



koncu izgradnje kanalizacije, je Markič na eni izmed sej dejal, da Evropska unija zahteva kanalizacijo v naseljih, 
ki imajo več kot 1000 prebivalcev (podatka o točnem številu Muri ni preverjal). 
Kocjančič doda popravek, gre za naselja z več kot 2000 prebivalci.  
Muri nadaljuje, da Jezersko teh kriterijev torej ne izpolnjuje in da se ne spomni, da bi bilo to kadarkoli prej 
povedano. Od trenutka, ko je to izvedel, se mu zdi sama izgradnja kanalizacije nesmiselna investicija, ki 
povzroča velike stroške. Menim, da bi bilo ceneje vzpostaviti sistem malih čistilnih naprav. Torej sedaj 
plačujemo lastne napačne odločitve.  
Sušnik odgovori, da tu ne gre za napako župana, pač pa za odločitev državne politike, ki je zahtevala izgradnjo 
kanalizacijskega omrežja znotraj slovenskih občin.  
Župan doda, da je s strani županov, ki so na tej funkciji od začetka postopkov, pridobil informacije o tem kako je 
Jezersko pridobilo investicijska sredstva. V tistem obdobju so se druge občine z odločitvijo odrekle sredstvom, z 
razlogom, da Jezersko pridobi denar za izgradnjo kanalizacije. Poudarja, da danes imeti kanalizacijsko omrežje 
pomeni visok standard bivanja. Pogrevanje starih zadev je povsem ne smiselno. Tudi male čistilne naprave 
pomenijo investicijo in kasneje strošek, predvsem pa je tu vprašljiva kontrola, regulacija in stalni nadzor nad 
posamezno napravo. Absolutno zagovarja izgradnjo kanalizacije v naši občni.  
Muri odgovarja, da je glede vzpostavitve nadstandarda najprej potrebno povprašati občane same, torej ali se s 
takšnim nadstandardom strinjajo ali ne. Na podlagi mnenja občanov pa se sprejme odločitev.  
 
Pivk Omanova poda predlog v razpravo, da se na sami položnici višina subvencije navede pod ločeno postavko, 
torej, da bosta odslej na položnici razvidni polna in subvencionirana cena.  
 
 

Župan je predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 07-30-2018: 
Občinskemu svetu Občine Jezersko predlagam, da sprejme naslednji Sklep o subvencioniranju obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod za leto 2019, v 
predlaganem besedilu.  
Župan je na podlagi izida glasovanja (5 ZA, 0 PROTI od 5 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 

 
Ad.7: POROČILO ŽUPANA 
 
- Danes je bil dobavljen prvi snežni top s pripadajočo opremo, shranjen je na zbirnem centru. Pomladi pride 

še drugi top.  
- Zahvala za opravljeno delo, sodelovanje in potrpežljivost občinski upravi ter občinskemu svetu. V prvem 

delu mandata je bil glavni poudarek na tem kako obdržati storitve v kraju, kasneje pa se je sledilo 
začrtanim projektom, ki so bili v večini tudi realizirali. Kot izjemen primer sodelovanje župan izpostavi čas 
vetroloma (december 2017) in odpravljanju posledic le-tega kjer se je začutilo, da Jezersko kot skupnost 
lahko izjemno dobro funkcionira.  

- Tekoče zadeve, ki se predajajo novi sestavi: vzpostavitev arhitekturne pisarne, participacija turističnih 
ponudnikov v sredstvih za turizem, priprava strategije o prodaji in najemu občinskih nepremičnin, 
vzpostavitev toplovoda, lastniška ureditev potoka Jezernica ter  vzpostavitev širokopasovnega interneta do 
vseh gospodinjstev v občini.  

 
Ad. 8: POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE JEZERSKO 
 
- Meško na podlagi pobude predlaga odprtje zbirnega centra v jutranjih urah (npr. v ponedeljek).  

Župan pojasni, da so v preteklosti že prihajale različne pobude in celo pritožbe. S tem razlogom je bil 
letošnje poletje zbirni center odprt tudi v nedeljah, vendar je bilo zabeleženo izjemno nizko koriščenje. Na 
Jezerskem je sicer 6 otokov kamor se lahko smeti odlaga tudi izven delovanja zbirnega centra. Takšnih 
posameznih pobud se zato ne bo upoštevalo.  
 
 

Seja je bila zaključena ob 19.27 uri. 
 
 
 
Zapisal:                                      Občina Jezersko 
Marko Meško         Jurij Rebolj, župan 


