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OBČINA JEZERSKO 
OBČINSKI SVET 
 
 
Številka: 030-0024/2018-10 
Datum: 24.4.2019 
 
 
 

Z A P I S N I K 
5. redne seje občinskega sveta Občine Jezersko, ki je bila v torek, 23.4.2019, ob 18. uri v prostorih 
Občine Jezersko, Zg. Jezersko 65. 
 
 
Ad. 1: UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN POTRDITEV DNEVNEGA REDA 
5. 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 (kasneje je prišel še en 
član) 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 Šenk, Iztok Tonejec, 
Primož Muri 
 
Ostali vabljeni: Andrej Karničar - župan; Mojca Markič, Marko Meško, Andrej Tepina, Marko Šifrar - 
občinska uprava; Romana Rakovec - Gorenjske lekarne; Bogdan Sušnik, Suzana Delavec - Osnovna 
šola Matije Valjavca Preddvor 
 
Ostali: Danica Zavrl Žlebir - Gorenjski glas; Lidija Nahtigal 
 
Predlog dnevnega reda so člani OS prejeli z vabilom za sklic seje.  
 

Župan predlaga, da se sprejme naslednji SKLEP 01-05-2019: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme dnevni red 5. redne seje, in sicer:  
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje občinskega sveta Občine Jezersko 
3. Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne - sprejem in Odlok o 

ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne - sprejem 
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 

zavoda Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor 
5. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcu Palček na Jezerskem pri Javnem 

vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor 
6. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve in določitvi takse za obravnavanje zasebnih 

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

7. Letni program športa v Občini Jezersko za leto 2019 
8. Lokalni program kulture v Občini Jezersko za obdobje 2019-2022 
9. Premoženjska bilanca Občine Jezersko na dan 31.12.2018 
10. Poročilo župana 
11. 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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Na sejo pride Primož Muri. 
 
 
Ad. 2: PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE JEZERSKO  
 
Zapisnik so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje.  
 
Župan poda naslednja pojasnila k zapisniku:  

- župan članom občinskega sveta izroči tabelo, v kateri je zbrana statistika delovanja 
bankomata Delavske hranilnice na Jezerskem in stroški, ki jih krije občina (Priloga 1); 

- na naslednji seji občinskega sveta bomo gostili predstavnike Komunale Kranj in Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje (NIJZ), da pojasnijo stanje glede kvalitete pitne vode; 

- služnost za Vilo Planinko na javnih parkiriščih nasproti in ob občinski stavbi je bila dana; 
- v OPNu je res prišlo do napake na enem od kmetijskih zemljišč. V postopku pridobivanja 

gradbenih dovoljenj se lahko odkrije še kakšna napaka. Z odpravo napak bomo pričeli jeseni.  
 
Muri predlaga popravek v zapisniku v zadnjem odstavku na dnu tretje strani. Dopolnjen stavek se 
glasi: »Rutar je proizvodnjo harmonik preselil v Žitaro vas ravno zaradi takšnih idej, kot je ta.« 
 

Župan predlaga, da se sprejme naslednji SKLEP 02-05-2019: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme zapisnik 4. redne seje občinskega sveta Občine Jezersko. 
 
Župan na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI od 7 prisotnih) ugotovi, da JE SKLEP SPREJET. 

 
 
Ad. 3: ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA LEKARNIŠKEGA ZAVODA GORENJSKE LEKARNE IN ODLOK 
O USTANOVITVI SVETA USTANOVITELJIC JAVNEGA LEKARNIŠKEGA ZAVODA GORENJSKE LEKARNE 
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje, poročilo poda Romana Rakovec. 
 
Rakovčeva predstavi postopek sprejema in osnovne vsebine odloka. 
 

Župan predlaga, da se sprejme naslednji SKLEP 03-05-2019: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Gorenjske 
lekarne.  
 
Župan na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI od 7 prisotnih) ugotovi, da JE SKLEP SPREJET. 

 

Župan predlaga, da se sprejme naslednji SKLEP 04-05-2019: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme Odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega 
lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne. 
 
Župan na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI od 7 prisotnih) ugotovi, da JE SKLEP SPREJET. 

 
 
Ad. 4: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-
IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA MATIJE VALJAVCA PREDDVOR 
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje, poročilo poda Suzana Delavec. 
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Obravnavane spremembe in dopolnitve Odloka se spreminjajo v delu organov zavoda. Dosedanji 
organ Svet staršev se na pobudo staršev otrok iz vrtcev razdeli v Svet staršev šole in Svet staršev 
vrtca.  
 

Župan predlaga, da se sprejme naslednji SKLEP 05-05-2019: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor. 
 
Župan na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI od 7 prisotnih) ugotovi, da JE SKLEP SPREJET. 

 
 
Ad. 5: SKLEP O DOLOČITVI CEN PROGRAMOV PREDŠOLSKE VZGOJE V VRTCU PALČEK NA 
JEZERSKEM PRI JAVNEM VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM ZAVODU OSNOVNA ŠOLA MATIJE VALJAVCA 
PREDDVOR 
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje, poročilo poda Suzana Delavec. 
 
Razprava: 
Tonejec vpraša, ali je na Jezerskem kombiniran oddelek. 
Delavčeva odgovori nikalno. Pove, da bi ga imeli, če bi imeli več jasličnih otrok kot tistih v drugem 
starostnem obdobju. 
 

Župan zaključi razpravo in predlaga, da se sprejme naslednji SKLEP 06-05-2019: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcu 
pri Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor. 
 
Župan na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI od 7 prisotnih) ugotovi, da JE SKLEP SPREJET. 

 
 
Ad. 6: ODLOK O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA 
OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINSKEM 
PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE JEZERSKO 
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje, poročilo poda Andrej Tepina. 
 
Tepina poročilu, ki je bilo podano na prejšnji seji doda, da ne gre za reden, običajen postopek v 
postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja. Gre za izredne razmere, če vlagatelj to sam želi. 
Predlog odloka je pripravljen skladno s predlogi s prejšnje seje. 
 
Razprava: 
Tonejec prosi za praktični primer lokacijske preveritve. 
Tepina predstavi: Naš OPN predvideva naklon strehe npr. 42-45 stopinj. Če bi naročnik vztrajal na 
naklonu 40 stopinj, bi podal vlogo za lokacijsko preveritev. Občinski urbanist bi pozval naročnika, da 
pripravi elaborat spremembe, ki ga naročnik naroči sam pri pooblaščenem prostorskem načrtovalcu. 
Občinski urbanist ta elaborat pregleda in ga posreduje v mnenje pristojnim nosilcem prostora. Po 
pridobitvi mnenj se izvede postopek javne razgrnitve, obvesti se sosede, ki mejijo na to zemljišče, in 
pripravi sklep za občinski svet. Ti stroški predstavljajo ves postopek, ki ga občina izvede (občinska 
uprava in zunanji izvajalci). Sklep velja dve leti, v tem času mora vlagatelj vložiti popolno vlogo za 
gradbeno dovoljenje.  
Župan pove da gre za tiste primere, kadar projekt odstopa od OPN in bi bilo potrebno čakati na 
naslednji OPN.  
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Župan zaključi razpravo in predlaga, da se sprejme naslednji SKLEP 07-05-2019: 
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. 
 
Župan na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI od 7 prisotnih) ugotovi, da JE SKLEP SPREJET. 

 
 
Ad. 7: LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI JEZERSKO ZA LETO 2019 
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje, poročilo poda Marko Meško. 
 
Meško predstavi vsebino Letnega programa športa za leto 2019. 
 
Razprava: 
Šenk kot predsednik Odbora za negospodarske dejavnosti pove, da bo odbor na naslednji seji 
pregledal pravilnike o dodelitvi sredstev za posamezne razpise. Doda še, da so bila sredstva na 
razpisu do sedaj dobro koriščena. 
 

Župan zaključi razpravo in predlaga, da se sprejme naslednji SKLEP 08-05-2019: 
Sprejme se Letni program športa v Občini Jezersko za leto 2019. 
 
Župan na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI od 7 prisotnih) ugotovi, da JE SKLEP SPREJET. 

 
 
Ad. 8: LOKALNI PROGRAM KULTURE V OBČINI JEZERSKO ZA OBDOBJE 2019-2022 
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje, poročilo poda Marko Meško. 
 
Meško predstavi vsebino programa kulture. 
 
Razprava: 
Karničarjeva vpraša, ali folklorna dejavnost obstaja, ali je načrtovana ali je želja?  
Župan odgovori, da obstaja in je želja. V preteklosti je bila velika investicija v obleke. Zaenkrat ni 
nikogar, ki bi dejavnost zagotavljal. 
 
Karničarjeva opozori na napako na vrhu druge strani. Pravilno je Podružnična šola Jezersko. Pri 
turistični dejavnosti jo je zmotilo ime aktivnosti »kmečki pohod«. Kmečki se včasih razume slabšalno. 
Bolje bi bilo »pohod do kmetij«.  
Šenk pove, da ime izvira iz časov, ko je KMJ organiziral kmečki pohod. 
 
Tonejec omeni dogodek »lovski VSL na ledeniku pod Skuto«. Veleslalom se odvija pod Skuto, ne na 
ledeniku. 
Šenk je mnenja, da tega ne bi spreminjal, saj gre za promocijo in prepoznavnost dogodka. 
 

Župan zaključi razpravo in predlaga, da se sprejme naslednji SKLEP 09-05-2019: 
Sprejme se Lokalni program kulture v Občini Jezersko za obdobje 2019 do 2022. 
 
Župan na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI od 7 prisotnih) ugotovi, da JE SKLEP SPREJET. 
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Ad. 9: PREMOŽENJSKA BILANCA OBČINE JEZERSKO NA DAN 31.12.2018 
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje, poročilo poda Marko Šifrar. 
 
Šifrar predstavi vsebino bilance. 
 
Razprava: 
Karničarjeva vpraša, kaj pomeni »znesek tekoče leto« in »znesek preteklo leto«. 
Šifrar pojasni, da je tekoče leto 31.12.2018, preteklo leto pa 31.12.2017. 
 
Tonejec vpraša, kaj pomeni izraz »popravek vrednosti«. 
Občinska uprava pridobi odgovor na to vprašanje v zunanjem računovodstvu.   
 

Župan zaključi razpravo in predlaga, da se sprejme naslednji SKLEP 10-05-2019: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme skupno premoženjsko bilanco Občine Jezersko na dan 
31.12.2018. 
 
Župan na podlagi izida glasovanja (7 ZA, 0 PROTI od 7 prisotnih) ugotovi, da JE SKLEP SPREJET. 

 
 
Ad. 10: POROČILO ŽUPANA 
 

- Očiščevalna akcija je zelo lepo uspela. Bil je zelo dober odziv občanov, društev, šole, … Hvala 
vsem, še posebej Iztoku Tonejcu.  
Tonejec doda, da ga veseli, da je bilo pobranih smeti malo, kar pomeni, da se količina smeti v 
naravi zmanjšuje. 

- Jutri bodo objavljeni vsi javni razpisi. 
- Zaradi odpovedi družinskih zdravnikov imamo župani jutri sestanek z Osnovnim zdravstvom 

Gorenjske. 
Jovanovski predlaga, da se v primeru odsotnosti zdravnice na Jezerskem občane obvešča, v 
katerih primerih se gre lahko na urgenco, kako je z zdravili, … 

- Proračun se realizira, a konkretno se še nič ne vidi. 
 
 
Ad. 11: POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE JEZERSKO 
 

- Jovanovski pove, da se je umik koša za smeti na športnem igrišču izkazal za dobro odločitev. 
Opozori, da je potrebno zaščititi vijake, ki so ostali na mestu koša. 

- Jovanovski vpraša, kdaj se bo dokončala ograja pri mostu Tonejec. 
- Muri pove, da se je pri maši poslušalo, kako gospoda župnika nič ne vpraša glede dogodkov v 

občinskem koledarju. 
Župan pove, da je verjel, da je dobro, da grejo tudi ti dogodki v koledar. Župnik je bil vprašan 
z več strani (ŽPS, župan), bil je dobre volje. Termine je večkrat usklajevala Irma. Zaradi 
objektivnih razlogov sta bila spremenjena oba termina. Župnik je bil vprašan, vendar imamo 
probleme s komunikacijo. Kljub temu bodo dogodki še naprej v koledarju. 

- Parte vpraša, ali občina razmišlja o koših za pasje iztrebke oziroma kako rešiti ta problem. 
Tepina pove, da se s tem problemom ukvarjamo že več let ter da imamo kar nekaj še 
nerešenih vprašanj: lastništvo, kjer bi koši stali, čiščenje, kam z materialom, … 
Muri pokaže, kako na problematiko pasjih iztrebkov opozarjajo v kraju Flachau. Na ta način 
ljudje lažje dojamejo, kje je resnično težava (ne v kmetovi sitnobi ampak v prenašanju 
bolezni). Tako kot pri smeteh, gre tudi tu za proces ozaveščanja. 
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Tonejec doda, da je pomembno ozaveščanje; kot se ne meče smeti, se pobere tudi pasje 
blato. 
Šenk pove, da bi bilo smiselno, da se na eno od sej občinskega sveta povabi predstavnike 
komunalnega podjetja, da predstavijo strategijo ravnanja z odpadki in zmanjševanja le-teh 
ter nižanja cene na položnici.  
Karničarjeva predlaga, da Komunala Kranj pripravi poročilo, kako na Jezerskem ločujemo 
odpadke ter priporočilo, kaj lahko izboljšamo. Informacija in navodila se lahko objavijo v 
lokalnem glasilu. 
Tepina pove, da je Komunala Kranj zadolžena za komunalne odpadke, za gradbene in 
biološke odpadke oni ne skrbijo. Pove, da imamo na Jezerskem slabo ločene odpadke. 
Tonejec opozori, da na zbirnem centru, v primeru vetra, veliko materiala pade iz 
kontejnerjev. To je potrebno fizično preprečiti. 
Kavaš pove, da je bil v Preddvoru na to temo organiziran posvet in da ima Komunala Kranj 
veliko materialov za občane. 
Šenk pove, da so nekatere komunale domove opremile s tablicami, kot so potem označena 
odlagališča na zbirnih centrih. Da že doma tako ločuješ, kot na zbirnem centru odlagaš. 
Muri pove, da nekatere občine ločujejo po barvnih vrečkah, ki jih dobijo od komunalnih 
podjetij. 

- Karničarjeva vpraša, v kakšni vlogi je bila na zadnji seji občinskega sveta Špela Tičar. 
Župan pojasni, da je Tičarjeva zaposlena v podjetju Re plus d.o.o., ki za Občino Jezersko 
opravlja računovodske storitve. Tičarjeva je predstavila zaključni račun občine za leto 2018, ki 
so ga tokrat izjemoma zaradi kadrovskih menjav v občinski upravi pripravili v zunanjem 
računovodstvu.  

- Karničarjeva vpraša, kaj se dogaja s Parkom Jezersko, kaj bo jeseni, kdo ga vodi, kako je s 
pogodbami o lastništvu. 
Župan pove, da je zadeva zelo kompleksna, zato tudi ni enostavnih odgovorov. Občina 
Jezersko daje opremo v upravljanje podjetju Park Jezersko d.o.o. (v nadaljevanje Park), Park 
po pogodbi za občino izvaja dejavnosti. Projekt bo zahteval ogromno denarja. Urediti je 
potrebno hudournike po vetrolomu, umestiti celoten park v območje kulturne krajine, 
sprejeti OPPN, … Kako bo tam naslednjo zimo, še ne vemo, ker je ugank preveč. Skušamo se 
držati pravilnega zaporedja (graditi s soglasji in dovoljenji). 
Tonejec doda, da Park intenzivno skuša pridobiti sredstva za zagon projekta v nekem 
doglednem času. 

- Parte vpraša, kako je z daljinskim ogrevanjem. 
Župan pove, da se projekt odvija. Gradbeno dovoljenje je bilo preneseno na razvojno 
zadrugo. Sedaj mora zadruga skleniti pogodbe s potencialnimi odjemalci. Potem je potrebno 
počakati javni razpis za pridobitev sredstev. 
Tonejec doda, da je razvojna zadruga ustanovljena primarno za daljinsko ogrevanje. Njeno 
dejavnost pa se lahko razširi. Tukaj kot sekundarni pomen zadruge vidi možnost aktivirati 
domačine, da bi videli svojo priložnost. Primerov dobre prakse je v Sloveniji veliko, npr. Loški 
Potok. 
 

 
Seja je bila zaključena ob 20.10 uri. 
 
 
Priloge: 
Priloga 1 k točki 2 dnevnega reda. 
 
 
Zapisala:           
Mojca Markič         Andrej Karničar 
          župan 



Mesec Skupaj dvigi
Skupaj 

vpogledi
   Dvigi /   

dan
Vpogled/  

dan
Poslovanje / 

mes
Skupaj dvigi

Skupaj 
vpogledi

   Dvigi /   
dan

Vpogled/  
dan

Poslovanje / 
mes

pregled delovanja OKTOBER 432 117 14 4 -458 € 508 82 16 3 -441,50 €
bankomata NOVEMBER 435 127 15 4 -462 € 471 84 16 3 -451,49 €
po letih DECEMBER 543 118 18 4 -430 € 629 76 20 2 -416,40 €

JANUAR 428 77 14 2 -463 € 390 67 13 2 -486,30 €

FEBRUAR 442 82 15 3 -458 € 358 76 16,8 2,7 -453,35 €

MAREC 475 125 15 4 -448 € 502 72 16,2 2,3 -445,50 €

APRIL 547 117 18 4 -428 € 569 78 18,4 2,5 -425,68 €

MAJ 604 117 19 4 -411 € 578 91 19,3 3 -375,23 €

JUNIJ 667 134 22 4 -388 € 631 112 21 3,7 -355,60 €

JULIJ 808 157 24 5 -352 € 916 130 29,5 4,2 -246,18 €

AVGUST 859 126 28 4 -336 € 865 88 27,9 2,8 -272,13 €

SEPTEMBER 613 96 20 3 -409 € 556 78 18,5 2,6 -386,21 €
-5.043 € -4.755,57 €

Mesec Skupaj dvigi
Skupaj 

vpogledi
   Dvigi /   

dan
Vpogled/  

dan
Poslovanje / 

mes
Skupaj dvigi

Skupaj 
vpogledi

   Dvigi /   
dan

Vpogled/  
dan

Poslovanje / 
mes

OKTOBER 507 78 16 3 -406,97 € 557 64 18 2 -392,03 €

NOVEMBER 462 47 15 2 -419,87 € 612 72 20 2 -374,24 €

DECEMBER 524 58 17 2 -402,94 € 657 83 21 3 -355,97 €

JANUAR 477 67 15 2 -409,84 € 520 42 17 1 -407,05 €

FEBRUAR 469 47 17 2 -420,48 € 525 49 19 2 -404,74 €

MAREC 540 47 17 2 -403,33 € 659 57 21 2 -354,97 €

APRIL 676 63 23 2 -348,00 €

MAJ 696 69 22 2 -340,61 €

JUNIJ 735 82 24 3 -325,25 €

JULIJ 729 82 24 3 -321,26 €

AVGUST 729 76 24 2 -322,28 €

SEPTEMBER 643 74 21 2 -357,69 €
-4.478,52 € -2.289,00 €

2015/16 2016/17

2017/18 2018/19


