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OBČINA JEZERSKO 
OBČINSKI SVET 
 
 
Številka: 2017-OS-18 
Datum: 26.1.2017 
 
 

Z A P I S N I K 
18. redne seje občinskega sveta Občine Jezersko, ki je bila v sredo, 25.1.2017, ob 18. uri v prostorih Občine 
Jezersko, Zg. Jezersko 65. 
 
 
Ad. 1: UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN POTRDITEV DNEVNEGA REDA 
18. 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 (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, Drejc Karničar, Primož Muri, Jurij Markič, Mija Murovec, Iztok Tonejec, Boris Meško 
 
Upravičeno odsotni: 
Danica Zavrl Žlebir 
 
Ostali prisotni vabljeni: 
Jurij Rebolj - župan Občine Jezersko; Mojca Markič, Špela Tičar, Marko Meško - občinska uprava; Andrej Tepina 
- zunanji sodelavec; Joža Smrtnik - predsednik Nadzornega odbora 
 
Ostali prisotni: 
Lidija Nahtigal 
 
 
Predlog dnevnega reda so člani OS prejeli z vabilom za sklic seje.  

 

Župan je predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 01-18-2017: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme dnevni red 18. redne seje, in sicer:  
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Pregled in potrditev zapisnika 17. redne, 11. korespondenčne in 2. izredne seje občinskega sveta Občine 

Jezersko 
3. Odlok o proračunu Občine Jezersko za leto 2017 - sprejem 
4. Letni program športa v Občini Jezersko za leto 2017 
5. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Jezersko - prva obravnava 
6. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Jezersko - prva obravnava 
7. Poročilo župana 
8. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta Občine Jezersko 
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (6 ZA od 6 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 

 
 
Ad. 2: PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 17. REDNE, 11. KORESPONDENČNE IN 2. IZREDNE SEJE 
OBČINSKEGA SVETA OBČINE JEZERSKO  
 
Zapisnike so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje.  
 
Muri je predlagal, da se v 7. točki zapisnika njegove besede v zadnjem odstavku razprave zapišejo: »Ali si 
mnenja, da bi tisti dotični starš, ki je imel otroka julija vpisanega v vrtec, otrok pa je šel v vrtec šele septembra, 
da bi bistveno spremenilo, če bi bil ta človek imenovan petega septembra, ko bi že imel otroka v vrtcu?« 
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Župan je predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 02-18-2017: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme zapisnike 17. redne, 11. korespondenčne in 2. izredne seje občinskega 
sveta Občine Jezersko. 
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (6 ZA od 6 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 

 
Na sejo je prišel Markič. 
 
 
Ad. 3: ODLOK O PRORAČUNU OBČINE JEZERSKO ZA LETO 2017 
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje, poročilo pa sta podala župan in Špela Tičar. 
 
Župan je predstavil pripombe iz javne razprave in pojasnil, katere je upošteval pri pripravi predloga proračuna 
in katerih ne. 
 
Poročilo Tičarjeve je Priloga 1 temu zapisniku. 
 
Razprava 
Muri je povedal, da mu ni všeč zmanjšanje strukturnih ukrepov v kmetijstvu, kjer se sredstva s 13.000 eur 
zmanjšujejo na 10.000 eur. »Že lani in predlani sem opozoril na preveliko razhajanje glede povečanja drugih 
proračunskih postavk v primerjavi s kmetijstvom. Kmetijstvo smo vsa leta zelo zapostavljali. V letih 2010-2015 
je šlo za povišanje postavk na kmetijstvu s faktorjem 1,4. Z letošnjim predlogom pademo na isto višino, kot je 
bilo leta 2010. Ostale dejavnosti (gasilstvo, civilna zaščita, ljubiteljska kultura, šport, Korotan,…) so se vse 
povišale s faktorjem os 2,5 do 8. Tudi župan govori, da vidi prihodnost Jezerskega v razvoju kmetijstva in 
gozdarstva, številke pa teh besed ne odražajo. Predlagam, da ostanemo vsaj na 13.000 eur, kot je bilo 
predvideno v prvem branju.« 
Župan je odgovoril, da je danes govoriti o spremembah brezpredmetno. Za to bi bili potrebni amandmaji. 
Povedal je še, da faktorji niso merodajni ter da realizacija na kmetijstvu ni bila 100%. Pojasnil je še, da se ni 
zniževalo le na kmetijstvu, ampak pravzaprav v celem proračunu po skoraj vseh proračunskih postavkah. 
Muri je dodal, da bi bilo smiselno, da bi se zapostavljene dejavnosti v preteklosti drugače obravnavale in da 
sredstva, tudi če niso pokoriščena, ostanejo v proračunu. 
Župan je povedal, da imamo odbore, ki poznajo »situacijo s terena« in da ne mara »želja v oblakih«. Povedal je 
še, da je njegova želja, da je realizacija na proračunskih postavkah optimalna. 
 
Karničar je povedal, da ga v proračunu moti, da zelo »na počez« zmanjšuje sredstva za nekaj 1000 eur brez 
neke kritične presoje. Zmanjševanje sredstev na vseh programih pa se opravičuje z veliko investicijo. »Proračun 
pripravljate z občinsko upravo. Da bi ti pomagali ostali, si več ali manj ne želiš. Bil sem se pripravljen pogovoriti. 
Ali sploh je interes tebe in občinske uprave, da pri pripravi proračuna sodeluje širši krog ljudi? Odbor za 
negospodarske dejavnosti je imel sejo 11.1.2017. S predlaganimi številkami se nismo strinjali - čeprav si mi 
povedal, da za to nimamo pristojnosti. Opozorili smo na nestrinjanje z zmanjšanjem sredstev na področju 
športa (predlagali smo povišanje za zgolj 1.700eur) in na področju kulture. Smatramo, da do zmanjševanja 
sredstev na področju športa ne sme prihajati zaradi investicije v pločnik. Tako ne morem podpreti niti 
proračuna niti letnega programa športa. Mislim, da če bi bila volja, bi se lahko vključili predlogi odbora še 
preden je bilo poslano gradivo članom OS. Gleda pa se na proceduralne finte in roke. Mislil sem, da sodelujemo 
na nekem drugem nivoju. Prav bi bilo, da bi se srečali in osmislili delovanje odborov. Še vedno predlagam 
povišanje za 1700eur na športu.« 
Župan je pojasnil, da od prvega branja proračuna ni dobil nobenega predloga s strani občinskega sveta. »Od 
predsednikov odborov bi pričakoval najmanj, da poznate Poslovnik občinskega sveta in Statut občine. Kot 
svetniki imate možnost predlagati amandmaje oziroma priti do mene in mi predlagati spremembe. Najmanj kar 
bi pričakoval je, da boste kot odbor prinesli amandmaje oziroma pisne pripombe, na katere moram podati 
svoje mnenje. Na način, da se pogovarjate, da je denarja premalo, niti pa ne poveste, koliko premalo - takšnih 
predlogov ne morem obravnavati. Vedno sem vsakemu na razpolago za pogovor. Zato tega, da si nisem vzel 
časa za sestanek, ne morem potrditi. Vesel bom, če me boste vprašali po realizaciji proračuna. Želel bi, da si 
preberete vaš Poslovnik, da boste vedeli, kako bi morale stvari potekati. Amandma je bil vložen dan pred sejo.« 
Karničar je povedal:« O sestavi in delovanju odborov se nismo še nikoli pogovarjali. Člane je imenovala KMVVI, 
jaz naiven sem prevzel mesto predsednika odbora, ker noben drug svetnik tega ni želel. In nič se mi ne zdi 
narobe, da nam administrativno podporo daje občinska uprava.« 
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Muri je povedal, da pravila morajo biti in da je prav, da se jih držimo. »Poslovniki so narejeni po nekem vzorcu, 
občine pa se med seboj razlikujejo. Naša je ena najmanjših v Sloveniji po številu prebivalstva in po velikosti 
občinskega sveta. Jaz bi se odločal diskrecijsko. Če pride amandma, ne škodujemo nikomur, če ga 
obravnavamo, tudi če je bil zamujen.« 
Župan je pojasnil, da se je podobna situacija zgodila v 2013, ko je Muri prišel z amandmajem na samo sejo. 
»Kako naj se župan do amandmaja opredeli na sami seji? Tako to ne gre, saj jaz za vse odgovarjam. Poleg tega 
smo na prejšnji seji dali jasna navodila glede sprejemanja proračuna.« 
Muri je bil mnenja, da če bi župan imel voljo, bi amandma obravnaval, saj ga je dobil dan pred sejo. 
Župan je v odgovor predstavil svoj delovni dan, ki je bil poln sestankov. 
 

Župan je zaključil razpravo in predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 03-18-2017: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme Odlok o proračunu Občine Jezersko za leto 2017. 
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (6 ZA, 1 PROTI od 7 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 

 
 
Ad. 4: LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI JEZERSKO ZA LETO 2017 
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje, poročilo pa je podal Marko Meško. 
 
Letni program športa določa programe športa, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti in 
obseg sredstev, ki se zagotovijo v občinskem proračunu. Občina Jezersko letni program športa izvaja preko 
Javnega razpisa za sofinanciranje programov športa v Občini Jezersko za tekoče leto, preko pogodbe za 
organizirano vadbo otrok ter preko investicij, ki jih izvršuje občina. Letni program športa za leto 2017 vsebuje 
dve vsebinski spremembi glede na programe preteklih let, in sicer se umika točka 1.3. Športna rekreacija, 
dodaja pa se organizirana vadba otrok, ki je zajeta v točki 1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine.  
 
Župan je še dodal, da se v teh številkah ne vidi, da je telovadnica za vso rekreacijo brezplačna. Rekreaciji 
odraslih bi lahko pripisali tudi del stroška ratraka. Športu je namenjen 1% proračuna.  
 
Razprava 
Karničar je povedal: «Po teh besedah razumem, kot da je bilo v preteklosti veliko preveč denarja namenjenega 
za šport. Občina je tista, ki vzpodbuja dejavnosti, ki jih vrednoti in se ji zdijo pomembne. Sredstva na športu se 
drastično zmanjšujejo. Kot je rekel Muri, to kar se govori in kar se vidi potem v proračunu, mora biti usklajeno. 
Občina mora biti za Jezersko - prebivalci se radi ukvarjamo s športom in kulturo. 
Župan je odgovoril, da se je zelo trudil in iskal denar po proračunu. »Po prvem branju proračuna sem sklical 
predsednike društev in jih o zmanjšanju sredstev tudi seznanil. 10% proračuna je namenjenega za društva. Po 
mojem mnenju je ta delež previsok. V društvih je malo ljudi, pločnik pa uporabljajo vsi občani. V društvih se 
denar sploh ne porabi oziroma se zelo trudijo, kako bi denar zapravili. Poleg tega se zahtevki vlagajo prepozno. 
Denarja za društva je bilo v preteklosti nenormalno veliko. Dobro argumentirane ideje bom finančno podprl. 
Nihče več ne išče sponzorskega denarja, vse je odvisno od občine.« 
Karničar je dodal, da je o letnem programu športa razpravljal odbor in predlagal povišanje za 1.700eur. Zato LPŠ 
v obliki, kot je predlagan, ne more podpreti. 
Sušnik je pojasnil, da se sredstva omejujejo na vseh področjih. Zagotovljena so na ključnih področjih 
(izobraževanje, otroci). »Lahko pogledamo športno igrišče. Člani zanj ne skrbijo, za vse skrbi občina.« 
Karničar je pojasnil, da je želel povišati prav sredstva za otroke. 
Župan je povedal, da ima PD Jezersko v Češki koči, v katero občina vlaga nenormalno visoka sredstva, možnost 
ustvariti prihodek. »Povedal sem, da pričakujem, da se PD na razpis športa prijavlja v manjši meri in da črpajo 
sredstva iz Češke koče. V preteklosti je bil glavni vir prihodka Turističnega društva Ovčarski bal, danes o tem 
nihče več noče niti slišati. ŠD bi lahko tržil teniško igrišče.« 
Tonejec je želel obrazložiti, da so bile na odboru ambicije določenih članov odbora še precej višje, kot je bilo na 
koncu zapisano. Predlagane številke so izhajale iz velikosti preteklih proračunov. Poudaril je še, da je na seji 
odbora večkrat prišlo do vtisa, da nihče ne ve točno, kaj je vloga odbora. 
Župan je prebral 8. člen Letnega programa športa, ki govori: »V kolikor za posamezne programe ostanejo 
neporabljena sredstva, se le-ta lahko sorazmerno prerazporedijo na druge programe, vendar izključno znotraj 
proračunske postavke.« 
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Markič je povedal, da je bilo leta 2010 kar nekaj društev nedejavnih (KUD, TD). »V mojem programu je bilo, da 
jezerska občina živi od društev. Lahko naredimo še boljše ceste in njihove kategorizacije, če ljudi na Jezerskem 
ne bo, nam to nič ne pomaga. Voditi društvo danes je težko. Pogovoriti se bomo morali, da ni vse denar. Bolj se 
mi zdi pomembno, kako ponovno doseči, da bi društva delala tako kot nekoč. Ne zdi pa se mi smiselno, da bi 
pripeljali tako daleč, da društva ne bi več delovala. Potem na Jezerskem tudi ne bomo več dobili ne svetnikov ne 
župana.« 
Župan je še povedal, da se govori, da bo eno društvo ugasnilo in to zato, ker občina ni izplačala prepozno 
oddanega zahtevka. 
 

Župan je zaključil razpravo in predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 04-18-2017: 
Sprejme se Letni program športa v Občini Jezersko za leto 2017. 
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (6 ZA, 1 PROTI od 7 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 

 
 
Ad. 5: SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA OBČINE JEZERSKO 
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje, poročilo pa je podala Mojca Markič. 
 
Služba za lokalno samoupravo je v septembru 2016 izvedla pregled splošnih aktov Občine Jezersko. 
Obravnavani so bili Statut Občine Jezersko, Poslovnik Občinskega sveta Občine Jezersko in Poslovnik 
nadzornega odbora. Markičeva je predstavila nekaj bistvenih sprememb, ki so bile vnesene v Statut.  
 

Župan je predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 05-18-2017: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Jezersko - 1. obravnava. 
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (7 ZA od 7 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 

 
 
Ad. 6: SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA OBČINE JEZERSKO - PRVA 
OBRAVNAVA 
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje, poročilo pa je podala Mojca Markič. 
 
Markičeva je predstavila nekaj bistvenih sprememb, ki so bile vnesene v Poslovnik. 
 
Razprava 
Muri je predlagal, da se v 53. členu Poslovnika ohrani zvočni zapis. 
 

Župan je zaključil razpravo in predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 06-18-2017: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine 
Jezersko - 1. obravnava. 
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (7 ZA od 7 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 

 
Ad. 7: POROČILO ŽUPANA 
 
Župan je občinskemu svetu podal naslednje informacije: 

- Matej Plaznik je prenehal s pogodbenim delom. Delo je prevzel Denis Durić. 
- Jože Meglič bo uvajal mlajšega. 
- Odločil sem se za novelacijo projekta rekonstrukcije ceste in izgradnje pločnika, sa je nastalo nekaj 

novih dejstev (elektro, toplovod, izvozi, …) 
- Zgodil se je izliv vode v šoli. Popustil je ventil v zgornjem stanovanju. Upam, da bomo škodo dobili 

povrnjeno od zavarovalnice. Šola je nujno potrebna rekonstrukcije.  
- Imel sem sestanek s Turističnim društvom. Moje stališče je sledeče: zelo direktno za turizem je bilo v 

zadnjih 6 letih namenjeno 500.000eur, v 2017 je namenjenih preko 100.000eur. Odločil sem se, da bo 
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nad tem nekdo na občini prevzel odgovornost. Zato bo za glavnino sredstev za turizem odgovoren 
Marko Meško. Moja velika želja je, da bodo ponudniki morali najti lastna sredstva za investicije. 

- Komunala - imamo zelo slab kataster in slabo zavedeno dejansko stanje po gospodinjstvih. Od hiše do 
hiše bomo pregledali dejansko stanje. Na podoben način bomo določali kataster vodovoda. 

- Do konca januarja je čas za podajanje predlogov za datum občinskega praznika. Potem bom predlagal 
komisijo, ki se bo opredelila do posameznega predloga. Potem bo šla zadeva na občinski svet. 

- Župan je predstavil odprete občinske projekte (Priloga 2) 
 
Ad. 8: POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE JEZERSKO 
 

- Muri je predlagal, da se seznam projektov razpošlje občinskim svetnikom.  
- Markič je opozoril na slabo stanje Žmitkovega potoka, zaradi katerega je lahko ogrožen del naselja. V 

območju potoka so nastale nove ceste in vlake, potok in most sta zasuta z naplavinami, ta trenutek je 
most 90% zaledenel, v spodnjem delu je potok močno zaraščen. Nujno bi bilo treba posekati leske in 
potok očistiti naplavin. Kajti če pride do poplavljanja, bo strošek zelo velik.  

- Markič je opozoril na novo vlako v Malem vrhu, ki prečka Suhi graben. Trenutno je zasut hudournik, ki 
lahko ogrozi državno cesto. 
Sušnik je povedal, da so sredstva za ureditev Žmitkovega potoka zagotovljena. Povedal je še, da so 
dela na 1. serpentini zaključena in da bo gradbeni izvajalec vzpostavil prvotni vodotok. 

- Karničar je prenesel vprašanje nekaj občanov, ki so zaradi nujnih del na vodovodu ostali brez 
telekomunikacijske povezave.  
Župan je povedal, da je s težavo seznanjen in da naj bi bila napaka kmalu odpravljena. 

- Karničar je vse povabil na sobotni 20. Memorial v spomin na Luko in Radota. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.45 uri. 
 
 
Priloge: 

- Priloga 1 k točki 6 
- Priloga 2 k točki 7 

 
 
 
Zapisala:          Občina Jezersko 
Mojca Markič         Jurij Rebolj, župan 



ODLOK O PRORAČUNU OBČINE 
JEZERSKO ZA LETO 2017 - sprejem



Povečanja oziroma znižanja odhodkov in prihodkov v splošnem delu so naslednja: 

 
Proračun 2017 
– 1. obravnava 

Proračun 2017 
– 2. obravnava 

Sprememba 
( + / - ) 

Prihodki  1.142.651 1.155.788 +13.137 

Odhodki 1.459.165 1.422.744 -36.421 

Stanje sredstev na računih 
na dan 31.12.2016 

316.514 266.956 -49.558 
 

 



Spremembe v predlogu Odloka o proračunu Občine Jezersko za leto 2017 med prvo in drugo 
obravnavo na strani prihodkov v tabelarični obliki:  

PRORAČUNSKA POSTAVKA 
1. 

obravnava 
2. 

obravnava ( + / - ) 
7030 Davki na nepremičnine 59.950 65.287 + 5.337 

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 10.500 13.000 + 2.500 

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 1.000 2.000 + 1.000 

7141 Drugi nedavčni prihodki 5.000 15.000 + 10.000 

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 75.880 80.180 + 4.300 

 



Spremembe v predlogu Odloka o proračunu Občine Jezersko za leto 2017 med prvo in drugo 
obravnavo na strani odhodkov v tabelarični obliki: 

PRORAČUNSKA POSTAVKA 

1. 
obravnava 

2. 
obravnava ( + / - ) 

4005 Evidentiranje, urejanje občinskega premoženja 2.000 4.500 +2.500 

4012 Zunanji sodelavci občinske uprave 67.000 62.000 -5.000 

4014 Protipožarna varnost – PGD Jezersko 26.800 27.288 +488 

4016 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 13.000 10.000 -3.000 

4021 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest in cestne 
infrastrukture 20.000 20.862 +862 

4022 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest in cestne 
infrastrukture 23.600 30.300 +6.700 

4032 Občinski prostorski načrt 79.640 54.639 -25.001 

4041 Dejavnost Mestne knjižnice Kranj 10.465 11.665 +1.200 

4050 Vrtec Palček 8.900 10.412 +1.512 

4051 Podružnična šola Jezersko 21.183 26.671 +5.488 

4061 Proračunska rezerva 15.000 0 -15.000 

4086 Upravljanje z gozdovi 67.000 62.000 -5.000 

4106 Spodbujanje malega gospodarstva v občini 12.000 9.000 -3.000 

4127 Kategorizacija občinskih cest 60.000 58.830 -1.170 

4128 Ureditev ceste, površin za pešce in avtobusnega postajališča 100.000 80.000 -20.000 

5009 Odpadne vode 24.000 46.000 +22.000 

 



ODPRTI PROJEKTI leto nastanka leto zaključka

IZGRADNJA PARKIRIŠČ V OBČINI JEZERSKO Narejena je idejna zasnova (maj) 2016 2019

ISKANJE NADOMESTNEGA VODNEGA VIRA Hidrogeološke raziskave 1. faza 2016 2019

PROJEKT PLOČNIK (GRABNAR - ŠTULAR) Idejna zasnova 2016 2018

UREDITEV VAŠKEGA JEDRA Idejna zasnova 2013 2018

NOVE POBUDE ZA SPREMEMBO OPN Projekt je v postopku 2016 2018

URBANA OPREMA Projekt je v postopku 2016 2017

KATALOG ENOSTAVNIH OBJEKTOV Projekt je v postopku 2016 2017

PROJEKT LETNO ZIMSKEGA PARKA Idejna zasnova 2015 2018

DALJINSKO OGREVANJE NA BIOMASO Idejna zasnova (marec) 2016 2018

ELEKTRIFIKACIJA RAVENSKE KOČNE Projekt je v postopku 2016 2017

PROJEKT BERGSTEIGERDÖRFER (PLANINSKA VAS) Projekt je v postopku 2015 2017

PROJEKT GEOPARK KARAVANKE Namera po pristopu 2015 2018

POČIVALIŠČE MEJNI KAMEN Pridobivanje lastništva, izdelan PZI 2012 2018

PROJEKT REKONSTRUKCIJE CESTE (PLOČNIK, 2x AP) Novelacija projekta PZI 2013 2017

UREJANJE LASTNIŠTVA KATEGORIZIRANIH OBČ. CEST Projekt je v postopku 2016 2022

REKONSTRUKCIJA OBJEKTA STORŽIČ Pridobljeno je gradbeno dovoljenje 2013 2018

UREDITEV TOČILNICE MINERALNE VODE Idejna zasnova 2013 2018

IZVEDBA MANJKAJOČIH AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ Pridobljena vsa soglasja 2014 2018

SANACIJA ZIDU PRI SV. ANDREJU Pridobiva se soglasja 2016 2017

KANALIZACIJSKI SISTEM RAVEN Idejna zasnova 2014 2020

PRIKLJUČEK NA REG. CESTO PRI BAJTAH Načrt za izvedbo (november) 2015 2018

STRATEGIJA RAZVOJA OBČINE JEZERSKO Projekt je v postopku 2015 2020

PROJEKT AMFITEATER (ŽUPANOV KOT) Projekt je v postopku 2015 2017


