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OBČINA JEZERSKO 
OBČINSKI SVET 
 
 
Številka: 030-0024/2018-9 
Datum: 20.3.2019 
 
 
 

Z A P I S N I K 
4. redne seje občinskega sveta Občine Jezersko, ki je bila v torek, 19.3.2019, ob 18. uri v prostorih 
Občine Jezersko, Zg. Jezersko 65. 
 
 
Ad. 1: UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN POTRDITEV DNEVNEGA REDA 
4. redno sejo občinskega sveta Občine Jezersko je vodil župan Andrej Karničar. 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. 
 
Prisotni  
 
Člani OS: Izidor Parte, Dejan Kavaš, David Jovanovski, Metoda Karničar, Primož Muri, Primož Šenk  
 
Ostali vabljeni: Andrej Karničar - župan; Mojca Markič, Marko Meško, Andrej Tepina, Marko Šifrar - 
občinska uprava; Špela Tičar - Re plus d.o.o. 
 
Ostali: Lidija Nahtigal 
 
Upravičeno odsotni: Iztok Tonejec 
 
Predlog dnevnega reda so člani OS prejeli z vabilom za sklic seje.  
 

Župan predlaga, da se sprejme naslednji SKLEP 01-04-2019: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme dnevni red 4. redne seje, in sicer:  
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Pregled in potrditev zapisnika 3. redne  seje občinskega sveta Občine Jezersko 
3. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Jezersko za leto 2018 - sprejem 
4. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve in določitvi takse za obravnavanje zasebnih 

pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine 
Jezersko - prva obravnava 

5. Imenovanje Odbora za negospodarske dejavnosti 
6. Imenovanje Odbora za gospodarske dejavnosti, finance in proračun 
7. Imenovanje Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, okolje in prostor  
8. Imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu  
9. Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v svet zavetišča za zapuščene živali  
10. Imenovanje člana Razvojnega sveta gorenjske regije 
11. Poročilo župana 
12. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta Občine Jezersko 
 
Župan na podlagi izida glasovanja (6 ZA, 0 PROTI od 6 prisotnih) ugotovi, da JE SKLEP SPREJET. 
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Ad. 2: PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 3. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE JEZERSKO  
 
Zapisnik so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje. Župan opozori na napako v sklepu št. 
08-03-2019 pod točko 7 dnevnega reda. Sklep se pravilno glasi: 
»Predstavnik Občine Jezersko v skupščini javnega podjetja Komunala Kranj, d.o.o. naj bo občinski 
svetnik/svetnica.  
Župan na podlagi izida glasovanja (3 ZA, 4 PROTI od 7 prisotnih) ugotovi, da SKLEP NI SPREJET.« 
 

Župan predlaga, da se sprejme naslednji SKLEP 02-04-2019: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme zapisnik 3. redne seje občinskega sveta Občine Jezersko. 
 
Župan na podlagi izida glasovanja (6 ZA, 0 PROTI od 6 prisotnih) ugotovi, da JE SKLEP SPREJET. 

 
 
Ad. 3: ODLOK O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE JEZERSKO ZA LETO 2018 - SPREJEM 
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje, poročilo poda Špela Tičar. 
 
Tičarjeva podrobno predstavi 3. člen odloka (prihodki) ter vse odhodke po proračunskih postavkah. 
Tičarjeva opazi, da je proračunska postavka 4136 napačno poimenovana. Pravilno se glasi »Izvajanje 
lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)« in ne agencijskih skupin. 
 
Razprava: 
Župan vpraša člane občinskega sveta, ali se strinjajo, da se jim zelo obsežna gradiva ne tiskajo, 
temveč so dosegljiva v digitalni obliki na spletni strani občine. Vsi prisotni člani občinskega sveta se s 
predlogom strinjajo.   
 
Kavaš opozori na napako pri znesku PP 4135. Pravilen znesek je 61,724 eur. 
 
Karničarjevo zanima, kje v zaključnem računu je viden prihodek od prodaje gozdnih sortimentov. 
Tičarjeva pojasni, da je to postavka 710 v znesku 108.298 eur (prihodek od poseka). 
 
Parteja zanima, kaj predstavlja strošek v višini 6.810 eur na ohranjanju kulturne dediščine. 
Tičarjeva pojasni, da je bil naročen in plačan 3D posnetek nekdanje Teulove hiše z namenom, da se 
hiša ohrani v digitalni obliki. 
Parte meni, da je znesek zelo visok in da bi morala občina iz tega nekaj iztržiti. 
Tepina pojasni, da je ZVKD ta objekt močno vrednotil. Dolgo so vztrajali, da se mora hiša prestaviti na 
drugo lokacijo, česar ni bilo možno izvesti. 3D sken je bil njihov pogoj pred novimi posegi na mestu, 
kjer je stala hiša. Ne ve pa, zakaj je bil plačnik storitve občina.  
 
Šenk vpraša, ali obstaja statistika dvigov na bankomatu. 
Tičarjeva odgovori, da občina prejema mesečna poročila. 
Šenk prosi za analizo podatkov ter informacijo, kakšno bi moralo biti mesečno število dvigov, da 
občina z bankomatom ne bi imela stroškov.   
 

Župan zaključi razpravo in predlaga, da se sprejme naslednji SKLEP 03-04-2019: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme Odlok o Zaključnem računu proračuna Občine Jezersko za 
leto 2018. 
 
Župan na podlagi izida glasovanja (6 ZA, 0 PROTI od 6 prisotnih) ugotovi, da JE SKLEP SPREJET. 

 
 



 

 - 3 -  

Ad. 4: ODLOK O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA 
OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINSKEM 
PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE JEZERSKO - PRVA OBRAVNAVA 
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje, poročilo poda Andrej Tepina. 
 
Tepina podrobno predstavi namen in vsebino odloka. Opozori na pravopisno napako, in sicer se v 
gradivu pod točko ena 2. in 3. alineja združita v eno. 
 
Razprava: 
Muri pove, da se mu predlagane številke zdijo enormno visoke, saj so tako občina kot vsi 
soglasodajalci javne službe, javni servis občanom.  
Župan pojasni, da je prostorsko načrtovanje zelo drago. 
 
Karničarjeva meni, da so predlagane številke nesramne. Poleg tega moraš sam pripraviti elaborat. 
Tepina pojasni, da že sam zakon predpisuje, da se storitev zaračuna, vendar ne določa cene. Strošek 
je skrbno preračunan. Če občinski svet meni, da se ti stroški krijejo iz občinskega proračuna, je lahko 
tudi tako. MKGP ima glede lokacijskih preveritev skrb, da se ta inštrument lahko začne zlorabljati za 
vsak najmanjši primer. Zato so se zavarovali s finančno bremenitvijo vlagatelja. 
 
Karničarjeva vpraša, kaj v zakonu pomeni: »Občina določi stroške lokacijske preveritve z odlokom. V 
postopku posamične lokacijske preveritve pa jih določi s sklepom.«   
Tepina pojasni, da ima tu občinska uprava podlago za račun. Vsaka posamična vloga se bo nanašala 
na eno od treh alinej. Občinska uprava bo na podlagi tega odloka sprejela sklep o plačilu.   
 
Karničarjeva nadaljuje, da se pri zasebnih pobudah lahko zaračuna taksa, ni pa nujno. Pove, da glede 
na to, da kritizira OPN in da občina vanj ni vložila dovolj, se ji cena zdi visoka. Predlaga, da se razmisli, 
ali je to res potrebno.  
Župan pojasni, da gre za inštrument resnosti predlagatelja.  
Karničarjeva meni, da v takem primeru nihče ne bo dal pobude, ker bo izgubil 300 eur. Karničarjeva 
predlaga znižanje cene ali celo brezplačno storitev. 
Tepina pojasni, da ima večina občin takšno ceno. Pove, kaj se je dogajalo v preteklosti pri 
spremembah OPN. Ko je občina zaprosila občane za pobude, jih je prejela, a v večini primerov le v 
obliki nekaj stavkov: »Želim….«. Ko je občina zahtevala nekaj več kot le to, vsaj idejno zasnovo 
načrtovane gradnje, so se v 95% želje nehale.  
 
Parte pričakuje, da bo občina prijazna do občanov. Občane je treba vzpodbujati. Te cene so 
previsoke. Pove, da če bo občina občanom to zaračunavala, ne bo dolgo sedel v občinskem svetu. 
 
Šenk pove, da živimo v posebnem okolju, zato je še toliko bolj pomembno, da se občani zavedajo, da 
je to poseg v okolje. In da se izhaja iz neke potrebe, ne le iz želje. Prav je, da se odgovornost prenese 
na posameznika. Meni, da je to nujen ukrep. 
 
Jovanovski meni, da so želje velike, plačal pa ne bi nihče. Moraš biti resen, ne le imeti želja. Pove, da 
se mu 300 eur ne zdi velik strošek za namen hiše v vrednosti 100.000 ali 200.000 eur.   
 
Kavaš je menja, da se v takem primeru vidi resnost. Pri celi hiši to ni tako velik zalogaj. Vpraša, kako je 
v primeru, če ima nekdo več zahtevkov. 
Tepina pove, da se ne gleda na parcelo ampak na pobudo. 
 
Muri pove, da se z zadnjimi tremi razpravljavci ne strinja. Rutar se je preselil v Žitaro vsa ravno zaradi 
takšnih idej, kot je ta. Občine naj bi bile servis občanom. Občina ni podjetje, je servis za ljudi. 
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Parte pove, da podpira mnenje Murija. Nadaljuje, da če mladim 2000eur nič ne pomeni, potem imajo 
odlične plače. Druge občine veliko financirajo, da občani ostanejo v kraju, mi pa na tem področju ne 
naredimo nič. 
 
Šenk komentira, da do sedaj taks ni bilo, pa so se ljudje vseeno odseljevali. Meni, da nihanja 
prebivalstva niso odvisna od tega. 
 
Župan povzame razpravo: V konkretnem primeru gre za izjeme, ne gre za reden postopek. Veliko 
večji izziv je, kako že zazidana zemljišča oživiti. Na Jezerskem imamo problem, da imamo veliko 
neizkoriščenih hiš. Župan predlaga kompromis; da cena še vedno ostane, vendar nižja. Na ta način še 
vedno vzpostavljamo resnost in odgovornost. Župan predlaga, da 2. člen ostane nespremenjen, 4. 
člen se spremeni tako, da se cena 300 eur zniža na 100 eur, cena 250 eur pa na 50 eur.  
 
Muri vpraša, ali zakon določa razpon cene in kdaj potrebuješ lokacijsko preveritev. 
Tepina pove, da za 4. člen odloka zakon določa razpon 50-300 eur, za 2. člen zakon razpona ne 
določa. Glede preveritve Tepina pojasni, da lokacijsko preveritev potrebuješ v postopku pridobitve 
gradbenega dovoljenja, a le v primeru, če želiš odstopati od določil OPN, sicer tega instrumenta ne 
potrebuješ. 
 
Župan prosi svetnike, da svoje argumente posredujejo še pred sklicem naslednje seje, to je pred 
drugo obravnavo odloka. 
 
Tepina še pojasni, da določila v OPN niso stališča občine. In tudi v primeru lokacijske preveritve ne bo 
odločala občina. Svoje stališče bodo zavzeli vsi nosilci prostora. Zato celoten postopek za občino 
predstavlja strošek. 
 
Karničarjeva vpraša, za kaj se bo ta denar porabil. 
Tepina odgovori, da za prostorsko načrtovanje. 
 
Šenk pove, da če vlagatelj na podlagi lokacijske preveritve dobi pozitiven sklep, že lahko gradi. Če se 
za to ne bo odločil, lahko čaka na spremembo OPN. 
 

Župan zaključi razpravo in predlaga, da se sprejme naslednji SKLEP 04-04-2019: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve in določitvi 
takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem 
prostorskem načrtu Občine Jezersko - prva obravnava. 
 
Župan na podlagi izida glasovanja (6 ZA, 0 PROTI od 6 prisotnih) ugotovi, da JE SKLEP SPREJET. 

 
 
Ad. 5: IMENOVANJE ODBORA ZA NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje, poročilo poda župan Andrej Karničar. 
 
Župan pove, da je izhodišče za oblikovanje odborov povzel iz pretekle prakse, ko kot predsednik 
odbora ni imel vpliva na imenovanje svojih članov. Bolj smiselno se mu zdi, da on kot župan določi 
predsednika, predsednik pa predlaga člane odbora iz vrst občinskih svetnikov in občanov. In tako je 
tudi potekal nabor kandidatov za člane posameznega odbora. Gledalo se je tudi, da so člani 
občinskega sveta dokaj enakomerno porazdeljeni po odborih. Primož Šenk, Primož Muri in Dejan 
Kavaš so se strinjali s predlogom, da bi bili predsedniki odborov. Pri odboru za negospodarske 
dejavnosti je bila želja, da so v odbor vključeni predsedniki društev. Tako so v odbor vključeni 
predstavniki kulturno-umetniškega društva, športnega in planinskega društva, iz strani občinskega 
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sveta pa predstavnika PGD in društva GRS. V odboru za gospodarske dejavnosti ter odboru za 
področje kmetijstva in gozdarstva so predstavniki, ki so sami dejavni na teh področjih in svoje 
izkušnje lahko prenesejo na občane. Župan pove, da je spregledal, da je Urban Šinkovec predlagan v 
dveh odborih. Lahko se ga v enem odboru zamenja, če je pripravljen aktivno delovati v obeh odborih, 
naj ostane v obeh. 
 
Razprava: 
Kavaš pove, da je bil Urban Šinkovec najprej potrjen v odboru za kmetijstvo. V odboru za 
gospodarstvo se je iskalo vse segmente, tudi povezavo med gospodarstvom in kmetijstvom. Šinkovec 
je pripravljen sodelovati v obeh odborih.  
 
Muri meni, da če Šinkovca ne moti, da je v dveh odborih, tudi njega to ne moti. Pove, da ni prijetno, 
če nekoga prosiš za sodelovanje in ga potem izključiš. 
 
Šenk kot predsednik odbora za negospodarstvo pove, da so se odločili, da so v odboru predsedniki 
društev, da tudi oni dobijo direkten stik z občino. 
 
V nadaljevanju župan predstavi še Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, članstvo v 
zavetišču za male živali ter Razvojni svet gorenjske regije. 
 
Župan pove, da je prva seja odbora za negospodarske dejavnosti predvidena v ponedeljek, 25.3.2019, 
ob 18. uri.   
 

Župan zaključi razpravo in predlaga, da se sprejme naslednji SKLEP 05-04-2019: 
Občinski svet Občine Jezersko imenuje Odbor za negospodarske dejavnosti kot stalno delovno telo 
Občinskega sveta Občine Jezersko v sestavi:  
Primož Šenk, Zg. Jezersko 46a, 4206 Zg. Jezersko - predsednik 
Izidor Parte, Zg. Jezersko 38, 4206 Zg. Jezersko - član 
David Jovanovski, Zg. Jezersko 68, 4206 Zg. Jezersko - član 
Maja Lesar, Zg. Jezersko 93, 4206 Zg. Jezersko - članica 
Anja Karničar, Zg. Jezersko 70, 4206 Zg. Jezersko - članica 
Boris Piskrnik, Zg. Jezersko 108, 4206 Zg. Jezersko - član 
 
Župan na podlagi izida glasovanja (6 ZA, 0 PROTI od 6 prisotnih) ugotovi, da JE SKLEP SPREJET. 

 
 
Ad. 6: IMENOVANJE ODBORA ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI, FINANCE IN PRORAČUN 
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje, poročilo je bilo podano pod točko 5 
dnevnega reda.  
 

Župan predlaga, da se sprejme naslednji SKLEP 06-04-2019: 
Občinski svet Občine Jezersko imenuje Odbor za gospodarske dejavnosti, finance in proračun kot 
stalno delovno telo Občinskega sveta Občine Jezersko v sestavi: 
Dejan Kavaš, Zg. Jezersko 56 a, 4206 Zg. Jezersko - predsednik 
Iztok Tonejec, Zg. Jezersko 70, 4206 Zg. Jezersko - član 
David Jovanovski, Zg. Jezersko 68, 4206 Zg. Jezersko - član 
Boštjan Tepina, Zg. Jezersko 144 b, 4206 Zg. Jezersko - član 
Aleš Petek, Valvasorjeva ulica 10, 4260 Bled - član 
Urban Šinkovec, Zg. Jezersko 130, 4206 Zg. Jezersko - član 
 
Župan na podlagi izida glasovanja (6 ZA, 0 PROTI od 6 prisotnih) ugotovi, da JE SKLEP SPREJET. 
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Župan pove, da je prva seja odbora predvidena v torek, 2.4.2019, ob 18. uri.   
 
 
Ad. 7: IMENOVANJE ODBORA ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, OKOLJE IN PROSTOR  
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje, poročilo je bilo podano pod točko 5 
dnevnega reda.  
 

Župan predlaga, da se sprejme naslednji SKLEP 07-04-2019: 
Občinski svet Občine Jezersko imenuje Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo, okolje in prostor kot 
stalno delovno telo Občinskega sveta Občine Jezersko v sestavi: 
Primož Muri, Zg. Jezersko 151, 4206 Zg. Jezersko - predsednik 
Primož Šenk, Zg. Jezersko 46a, 4206 Zg. Jezersko - član 
Metoda Karničar, Zg. Jezersko 83 b, 4206 Zg. Jezersko - članica 
Urban Šinkovec, Zg. Jezersko 130, 4206 Zg. Jezersko - član 
Rok Damjanič, Zg. Jezersko 102, 4206 Zg. Jezersko - član 
Franc Košir, Zg. Jezersko 104, 4206 Zg. Jezersko - član 
 
Župan na podlagi izida glasovanja (6 ZA, 0 PROTI od 6 prisotnih) ugotovi, da JE SKLEP SPREJET. 

 
Župan pove, da je prva seja odbora predvidena v torek, 9.4.2019, ob 18. uri.   
 
 
Ad. 8: IMENOVANJE SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU  
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje, poročilo je bilo podano pod točko 5 
dnevnega reda.  
 

Župan predlaga, da se sprejme naslednji SKLEP 08-04-2019: 
Občinski svet Občine Jezersko imenuje Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v sestavi: 
Boris Meško, Zg. Jezersko 120, 4206 zg. Jezersko - predsednik 
Aljozij Zupan - predstavnik Policijske postaje Kranj 
Marija Kuhar - predstavnica javnega zavoda OŠ Matije Valjavca Preddvor, Podružnične šole 
Jezersko 
Izidor Parte, Zg. Jezersko 38, 4206 Zg. Jezersko - predstavnik občinskega sveta 
Eva Piskrnik, Zg. Jezersko 108, 4206 Zg. Jezersko - članica 
 
Župan na podlagi izida glasovanja (6 ZA, 0 PROTI od 6 prisotnih) ugotovi, da JE SKLEP SPREJET. 

 
 
Ad. 9: PREDSTAVNIKA LOKALNE SKUPNOSTI V SVET ZAVETIŠČA ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI  
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje, poročilo je bilo podano pod točko 5 
dnevnega reda.  
 

Župan predlaga, da se sprejme naslednji SKLEP 09-04-2019: 
Občinski svet Občine Jezersko za predstavnika lokalne skupnosti v svet zavetišča za zapuščene 
živali imenuje Primoža Murija, Zg. Jezersko 151, 4206 Zg. Jezersko. 
 
Župan na podlagi izida glasovanja (6 ZA, 0 PROTI od 6 prisotnih) ugotovi, da JE SKLEP SPREJET. 
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Ad. 10: IMENOVANJE ČLANA RAZVOJNEGA SVETA GORENJSKE REGIJE 
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje, poročilo je bilo podano pod točko 5 
dnevnega reda.  
 

Župan predlaga, da se sprejme naslednji SKLEP 10-04-2019: 
Občinski svet Občine Jezersko za člana Razvojnega sveta gorenjske regije imenuje Andreja 
Karničarja, Zg. Jezersko 140, 4206 Zg. Jezersko. 
 
Župan na podlagi izida glasovanja (6 ZA, 0 PROTI od 6 prisotnih) ugotovi, da JE SKLEP SPREJET. 

 
 
Ad. 11: POROČILO ŽUPANA 
 

- Očiščevalna akcija bo 12.4. Pojema navdušenje med občani. Povejmo ljudem, da je to res 
pomembno, pa še fino je. 

- Denis Durić se je poškodoval. Za servis objektov smo dobili zamenjavo (Brane Žagar), za čas 
njegove bolniške odsotnosti iščemo še nekoga za urejanje okolice.  

- Glasilo Pr jezer izide 5. aprila. Če želi kdo kaj objaviti, naj pošlje članek do 25.3. 
Muri omeni, da so bili v pomladanskem Pr jezer vedno objavljeni razpisi. Župan pove, da 
bodo v aprilskem glasilu objavljene najave za vse javne razpise.  

- Naslednja seja bo v torek, 23.4.2019. 
- Projekt »Dinamične luči« se zaključuje. Sistem krmiljenja še ne deluje. Luči so prižgane 

testno.  
- Nadaljevanje OPN: za območje Sibirije je treba pripraviti OPPN. Z delom smo že začeli. Začeli 

smo pripravljati katalog urbane opreme, v katerem bodo tudi avtobusna postajališča. 
- Za urejanje zemljiških zadev smo poiskali zunanjega sodelavca, da bodo stvari tekle hitreje. 
- Imenoval sem dve osebi - Majo Lesar kot predstavnico Občine Jezersko pri kandidaturi Kranja 

za evropsko prestolnico kulture in Irmo Karničar Šenk kot predstavnico naše občine v 
projektu promocija zdravja, ki ga vodi ZD Kranj. 

- Zdravstveni dom bo od oktobra naprej na Jezerskem dvakrat. V torek popoldne in petek 
dopoldne. Apelirajte na vpis pacientov. Danes je v ambulanti 314 kartotek, za kriterije 
plačnika bi jih moralo biti 500. Na Ministrstvo za zdravje bomo dali vlogo, da to pokrije. Tudi 
lekarna bo odprta dvakrat na teden.  

- Jurij Rebolj toži občino. 
- V času med 8.4. in 22.4. bo popolna zapora ceste Jezersko–Železna Kapla med 18. in 5. uro 

zaradi sanacije ceste. Pavličevo sedlo bo prevozno. 
- S sosednjimi občinami se pogovarjamo o medobčinskem urbanistu kot skupni medobčinski 

službi. Razpis je že objavljen. 
 
 
Ad. 12: POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE JEZERSKO 
 

- Jovanovski opozori, da na Jezerskem pada kultura glede smeti, saj se mu zdi, da je le-teh spet 
več. Koši za smeti na športnem igrišču so povsem polni. Predlaga objavo v lokalnem glasilu in 
ozaveščanje v šoli. 
Muri predlaga testno območje, saj so smeti tam, kjer so smetnjaki. Na nekem območju naj se 
koš umakne in videlo se bo, ali se bodo smeti še pojavljale ali ne.  
Tepina pove, da se je takšna pobuda že izvedla na začetku tematske poti. Koš je bil 
odstranjen, a čez dve leti vrnjen. 
Šenk je mnenja, da se bo na igrišču efekt videl hitro, saj gre za frekventno območje. Predlaga, 
da se poskusna odstranitev koša za smeti izvede. 
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- Šenk je mnenja, da so ekološki otoki postavljeni na zelo vidnih mestih. Vpraša, ali se jih da 

zagraditi, saj vizualno ne pašejo v okolje in ob njih se odlagajo smeti. 
Tepina pove, da bodo narejeni predlogi za vsako posamezno lokacijo. 
Karničarjeva je mnenja, da preveč skriti ne smejo biti, saj vanje odlagajo smeti mimoidoči 
tujci. 
 

- Šenk pove, da je dobil informacijo, da je ZVND s strani Društva temno nebo dobil prijav glede 
premočnih luči javne razsvetljave. Pove še, da je ZVND Jezersko predlagal kot park temnega 
neba, kar se mu zdi dobra povezava z Bergsteigerdorf. 
Župan pove, da Društvo temno nebo nastopa precej grobo. Pove, da je gospoda povabil na 
Jezersko. Tudi ta gospod ponuja določene rešitve, interesi na tem področju so različni. 
Društvo je zelo nastrojeno proti projektantom. Občina bo od projektanta pridobila vse 
potrebne informacije in preverila moč svetil javne razsvetljave. Župan pove, da uradne 
pobude za park temno nebo še ni prejel. 
 

- Muri pove, da župnik večkrat pove, da se stalno iščejo fantje za čiščenje snega okoli župnišča. 
Poda pobudo, da bi občinski uslužbenec počistil sneg tudi okoli župnišča, saj je župnišče javna 
ustanova. 
 

- Muri pove, da je bil razočaran, ko je videl luči. Pove, da se mu javna razsvetljava zdi smiselna 
od Grabnarja do Konečnika, to je v naselju. Za luči v Sibiriji ne ve, komu svetijo. Pove, da nima 
nobene veze z Društvom temno nebo. Ne ve, kakšno vezo ima javna razsvetljava s tekaškimi 
progami.  
Župan pojasni, da del luči za osvetljevanje tekaških prog še ni montiran. Ta del bo montiran 
samo za sezono, potem bo umaknjen. To je bila ena glavnih idej dinamičnih luči - da se lahko 
osvetli tekaške proge.  
Muri vpraša, komu luči služijo. 
Župan odgovori, da sprehajalcem. Bistvo pa je osvetljevanje tekaških prog. Luči bodo 
dinamične - ko boš šel mimo, se bodo prižgale, za tabo bodo ugasnile oziroma bodo samo 
brlele. Župan še doda, da je res pomembo, da se luči ob 23ih ugasnejo. 
 

- Kavaš opozori, da je sprehajalna pot za Jezernico naprej od Skubrovega mostu zelo blatna. 
Zanima ga, ali je kakšna možnost, da se pot uredi. 
Župan pove, da je ta pot kategorizirana kot gozdna cesta in tako jo bo Zavod za gozdove dal v 
plan rednega vzdrževanja, ki ga izvaja občina.  
Župan pove, da se projektira pločnik od Petrola do Lustika. Projekt je v fazi PZI. Projektira se 
varianta pločnika z zelenim pasom, v Žabjem trgu bo narejen »obvoz« mimo Prešerna in ob 
potoku nazaj na cesto. Projekt vodi DRSI, sklicali bodo vse lastnike in jim predstavili projekt. 
Muri vpraša, ali je pločnik smiseln, če gre vzporedno pot po stari Jezernici. 
Župan pove, da mora pločnik do Valerije vsekakor priti. Potem je pa vprašanje, kdo bo še 
našel pot za občino. Takšna pot potrebuje tudi javno razsvetljavo. 
 

- Parte poda odgovor glede sirene. Pove, da se s tem področjem ukvarja URSZR. 
Tepina Parteja prosi za več tehničnih podatkov sirene. 
 

- Parte vpraša, kdo izvaja meritve kvalitete pitne vode, kdo jo klorira in kako pogosto. Pove, da 
je pritisk občanov zaradi neustrezne pitne vode zelo velik. 
Tepina pojasni: upravljalec vodovodnega sistema je Komunala Kranj, ki deluje v skladu z 
načrti in notranjimi pravili. Rezultate redno pošilja občini. Občinski svet je bil seznanjen, da se 
bo pričelo s stalnim kloriranjem pitne vode, saj je daljše obdobje prihajalo do neskladnih 
rezultatov. S tem se zagotavlja ustreznost pitne vode. Tepina v nadaljevanju podrobno 
predstavi način kloriranja.  
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Parte prebere članek o kloriranju vode in pove, da je obveščen, da obstaja tudi kakšna druga 
oblika dezinfekcije pitne vode. 
Tepina predstavi možne dezinfekcije. 
Župan pove, da temu področju posveča veliko pozornosti. Občina vsekakor želi izboljšati 
kvaliteto pitne vode, zato se je odločila za raziskovalno vrtino na drugi lokaciji. 
Muri pove, da je že v prejšnjem mandatu opozarjal, naj se testna vrtina naredi na isti lokaciji. 
Namreč na tej lokaciji je že vsa potrebna infrastruktura. 
Tepina doda, da je obdelava vode na Jezerskem logična, saj je odjem vode površinski. 
Najslabši rezultati so po močnejšem deževju in odjugi. Pojasni še, da je bila trenutna testna 
lokacija na Velikem placu izbrana z namenom, da bi se vodovarstveno območje premaknilo 
višje. 
 

- Parte vpraša, ali drži, da je dal bivši župan g. Batagelju služnost na parkiriščih v centru 
Jezerskega. 
Tepina odgovori, da je občina ob pridobivanju gradbenega dovoljenja dala soglasje za 
uporabo javnih površin in ne služnost. Soglasje je bilo podano brezplačno. 
Muri pove, da se spomni, da je bilo povedano, da bo Planinka za to nekaj plačala. Da gre za 
odplačno souporabo, ne brezplačno. 
Parte omeni, da je Batagelj ves čas govoril, da ne potrebuje parkirišč. Sedaj je občinsko 
parkirišče polno. 
Jovanovski pove, da je isti problem tudi Vila Koman pred Korotanom. 
 

- Parte pove, da ga moti, da je občinski svet dobil OPN tako hitro v obravnavo in sprejem. Sliši 
določene stvari, ki jih ne more razumeti. Vpraša, kako je možno, da se kmetijsko zemljišče 
spremeni v stavbno in se s tem niso vsi strinjali. 
Župan pojasni, da je nekdo izrazil tak interes. Če so se vsi soglasodajalci strinjali, je bil predlog 
potrjen. 
Tepina pove, da na nastalo stanje nihče ni dal pobude. 
Karničarjeva doda, da ima občina zato podjetje, ki bi to moralo videti. 
Parte pove, da Jezerjan, če ga ne podregaš, ne ve. Moramo biti prijazni do občanov.  
 
Parte omeni še zavrnitev kampa. 
Tepina pove, da je kamp od sedaj možen, prej pa ni bil, saj je bila namenska raba zemljišča  
vodno zemljišče. 
 
Župan zaključi, da je OPN imel javno razgrnitev. Odgovornost lastnika je, da pregleda vse za 
svojo lastnino. V času javne razgrnitve ima možnost, da na to reagira.  
 

 
 
Seja je bila zaključena ob 21.25 uri. 
 
 
 
 
Zapisala:           
Mojca Markič         Andrej Karničar 
          župan 


