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OBČINA JEZERSKO 
OBČINSKI SVET 
 
 
Številka: 030-0024/2018-11 
Datum: 19.6.2019 
 
 
 

Z A P I S N I K 
6. redne seje občinskega sveta Občine Jezersko, ki je bila v torek, 18.6.2019, ob 18. uri v prostorih 
Občine Jezersko, Zg. Jezersko 65. 
 
 
Ad. 1: UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN POTRDITEV DNEVNEGA REDA 
6. 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 Šenk, Primož Muri 
 
Ostali vabljeni: Andrej Karničar - župan; Mojca Markič, Andrej Tepina, Marko Šifrar - občinska 
uprava; Anita Mežek, Mojca Košir Štojs - Komunala Kranj, d.o.o.; Aleš Hafner - Gea Consult d.o.o.,  
Suzana Delavec - Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor; Jure Meden, Rok Oblak - Komunala Kranj, 
d.o.o., Simona Perčič - NIJZ 
 
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 01-06-2019: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme dnevni red 6. redne seje, in sicer:  
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Pregled in potrditev zapisnika 5. redne  seje občinskega sveta Občine Jezersko 
3. Odlok o ustanovitvi in organiziranju podjetja Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. - prva 

obravnava  
4. Tehnični popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu ZGJ09  
5. Predlog sistemizacije delovnih mest javnega zavoda OŠ Matije Valjavca Preddvor za šolsko leto 

2019/2020 
6. Poročilo župana  
 Predstavitev nekaterih postopkov obdelave pitne vode in seznanitev s stanjem na 
 področju kontrole kvalitete pitne vode v občini Jezersko 
7. 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 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE JEZERSKO  
 
Zapisnik so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje. Pripomb na zapisnik ni. 
 

Župan predlaga, da se sprejme naslednji SKLEP 02-06-2019: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme zapisnik 5. 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 USTANOVITVI IN ORGANIZIRANJU PODJETJA KOMUNALA KRANJ, JAVNO PODJETJE, 
D.O.O. - PRVA OBRAVNAVA  
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje, poročilo podata Anita Mežek in 
Mojca Košir Štojs. 
 
V letu 2015 je na predlog ustanoviteljev in v posledici bolj transparentnega delovanja javnega 
podjetja skupščina na svoji 21. seji sprejela sklep, naj uprava podjetja pripravi spremembe aktov 
podjetja z namenom ponovne ustanovitve nadzornega sveta podjetja. Svet ustanoviteljev je nadalje 
na svoji 37. seji sprejel sklep, s katerim je naložil javnemu podjetju pripravo odloka o ustanovitvi in 
organiziranju podjetja smiselno tako, da se ponovno uvede nadzorni svet podjetja, pri čemer bodo 
župani lahko spet postali člani skupščine ter hkrati se v odloku določijo tudi pravila regulacije cen 
storitev obveznih gospodarskih javnih služb.  
 
Razprava 
Muri vpraša, kaj je bil povod za te spremembe, da se uvede nadzorni svet? 
Mežkova pojasni, da je bila želja županov, da so člani skupščine. 
Košir Štojseva doda, da se nadzorstvena funkcija prenese na nadzorni svet.  
Mežkova doda, da je tudi po Zakonu o gospodarskih družbah bolj pravilno, da sta nadzorstvena in 
upravljalska funkcija ločeni. 
 
Šenk vpraša, ali je naša občina prva, ki sprejema ta odlok. Če ne, ali so drugi občinski sveti imeli 
kakšne pripombe. 
Mežkova odgovori, da je bil odlok v prvem branju že sprejet v Cerkljah. V naslednjih dneh bo 
obravnava v Šenčurju, Kranju in Preddvoru. Medvode in Naklo pa verjetno septembra. 
 
Muri vpraša, ali ni Občina Cerklje izstopila iz Komunale Kranj. 
Košir Štojseva odgovori, da ne, le odvoz smeti so dali Ljubljani. 
 
Karničarjeva vpraša, ali se menjava nadzornega sveta že kje izvaja v praksi. 
Mežkova odgovori, da ima tako Rcero v Ljubljani. 
Župan doda, da je tako najbolje, da imajo tudi manjše občine vpliv. 
 
Parte vpraša, ali bo zato imela občina kaj finančnih posledic. 
Košir Štojseva odgovori, da sprememba organov ne vpliva na proračun. 
 

Župan zaključi razpravo in predlaga, da se sprejme naslednji SKLEP 03-06-2019: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme Odlok o ustanovitvi in organiziranju podjetja Komunala 
Kranj, javno podjetje, d.o.o. - prva obravnava 
 
Župan na podlagi izida glasovanja (6 ZA, 0 PROTI od 6 prisotnih) ugotovi, da JE SKLEP SPREJET. 
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Ad. 4: TEHNIČNI POPRAVEK ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZGJ09  
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje, poročilo poda Aleš Hafner. 
 
Hafner pojasni, da gre v odloku za odpravo računske napake. Napaka je nastala pri preračunu v 
absolutno nadmorsko višino. 
 

Župan predlaga, da se sprejme naslednji SKLEP 04-06-2019: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme Tehnični popravek Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu ZGJ09. 
 
Župan na podlagi izida glasovanja (6 ZA, 0 PROTI od 6 prisotnih) ugotovi, da JE SKLEP SPREJET. 

 
 
Občinski svet soglaša, da se nadaljuje s točko 6 dnevnega reda, saj poročevalka za točko 5 še ni 
prisotna. 
 
 
Ad. 6: POROČILO ŽUPANA 
 
Poročilo o kvaliteti pitne vode (NIJZ in Komunala Kranj) 
Na podlagi kazalnikov je na Jezerskem 100% mikrobiološko dobra voda. Voda na Jezerskem se klorira, 
ker vzorci vode na zajetju niso ustrezni. Doziranje klora poteka avtomatsko glede na pretok vode. 
Kloriranje je zelo dobra metoda. Obstajajo še druge metode, vendar so točkovne. Tako je v primeru 
zastajanja vode v sistemu, če voda zakali, … vseeno potrebno dodajati klor.  
 
Poročilo župana 

- potekajo tehnični postopki za pridobitev soglasja DRSI za postavitev dveh ohišij za stacionarni 
radar; 

- elektrifikacija doline Ravenska Kočna se zaključuje; 
- strokovna ekskurzija v Ramsau je odlično uspela. Za nas je pomembno, da vidimo primere 

dobrih praks; 
- ta teden se začenja pohodniški festival; 
- bil sem v Pragi in v Bakovu, postavili smo spominsko ploščo dr. Chodunskemu. Naslednji dan 

je bila slavnostna seja, na kateri je bil dr. Chodunski sprejet v njihovo hišo slavnih. V Bakovu 
so zainteresirani, da bi se s kom formalno povezali; 

- po 32 letih vestnega dela se z zbirnega centra poslavlja Ciril Šavs; 
- prodali so nam delnice Gorenjske banke v višini 8.642 eur; 
- sprejel sem osem šolarjev, ki zaključujejo šolanje. Podaril sem jim knjigo Jezerske štorije; 
- naslednja številka Pr jezer bo posvečena 20 letnici izhajanja. 

Sledil je ogled promo filma dinamične luči. 
 
 
Ad. 5: PREDLOG SISTEMIZACIJE DELOVNIH MEST JAVNEGA ZAVODA OŠ MATIJE VALJAVCA 
PREDDVOR ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje, poročilo poda Suzana Delavec. 
 
Ga. Delavec je podrobno predstavila sistemizacijo in povedala, da z novim šolskim letom na 
Jezerskem v vrtcu ostajata dva oddelka.  
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Župan predlaga, da se sprejme naslednji SKLEP 05-06-2019: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejeme Sklep o potrditvi sistemizacije delovnih mest javnega 
zavoda OŠ Matije Valjavca Preddvor za šolsko leto 2019/20 v predlaganem besedilu. 
 
Župan na podlagi izida glasovanja (6 ZA, 0 PROTI od 6 prisotnih) ugotovi, da JE SKLEP SPREJET. 

 
 
Ad. 7: POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE JEZERSKO 
 

- Šenk vpraša, kakšna je investicija za nakup ohišja za radar in kako je s postavitvijo ležečih 
policajev na regionalno cesto. 
Župan odgovori, da nakup ohišja z vso pripadajočo opremo znaša cca 6.000 eur. Ležečih 
policajev na regionalno cesto ni dovoljeno umeščati. 

- Jovanovski opozori, da ni več znaka 40 km/h. In vpraša, zakaj ni več biča nad prehodom za 
pešce pri šoli. 
Župan pojasni, da je bil bič dvakrat poškodovan in da bi raje iskali alternativno možnost. 

- Kavaš pove, da sprememba imena Kmečki pohod brez pisnega soglasja zakonitega zastopnika 
ni mogoča. 

- Kavaš vpraša, ali ima občina kakšno besedo pri črtah na regionalni cesti.  
Župan pove, da obstajajo različni sistemi črt, sedaj naj bi jih poenotili. Pove, da bo vprašanje 
in pobudo prenesel podžupanu.  

- Kavaš vpraša, kdo odloča, kakšna ograja se postavi ob regionalni cesti. Predlaga leseno 
ograjo. 
Župan pove, da bo občina dala pobudo na DRSI. 
Šenk predlaga, da gre določilo v OPN. 

- Muri pove, da je bilo za ekskurzijo v Ramsau veliko interesa, zato ga je presenetilo, da je bil 
mali avtobus. 
 Župan pove, da je bilo že precej časa pred odhodom rezervirano točno število nočitev, 
dodatnih sob ni bilo mogoče dobiti. Prav tako ta prevoznik, s katerim vodič dobro sodeluje, 
nima večjega avtobusa. 

- Muri opozori na vodo na Sp. Jezerskem pri Virnikovi Ani, ki rine v cesto. 
Župan odgovori, da DRSV čaka sredstva MOP za sanacijo vodotokov. Za Jezersko je bilo 
oddanih za 800.000 eur zahtevkov. 

- Jovanovski in Šenk predlagata, da se laboratorijske izvide vode javno objavlja. Enako smeti. 
- Jovanovski vpraša, kaj je bilo z odvozom smeti, saj je zbirni center poln. 

Tepina pojasni, da so bili odpadki odpeljani pred dvema tednoma, tako kot vedno, vendar se 
je v 14 dneh nabralo toliko odpadkov. 

- Karničarjeva opozori na most v Dov, ki je potreben sanacije. 
- Karničarjeva vpraša, kako je s sanacijo vodovoda pri Kanonirju. 

Tepina odgovori, da so okvirne ponudbe zbrane. 
- Jovanovski opozori na dokončanje ograje mostu pri Tonejcu. 

Župan pojasni, da je postavitev ograje tehnično težje rešljiva. 
- Parte pozove, da je pri mežnariji v Ravnem nujno potrebno postaviti tablo za višino, da se 

zaščiti objekt. 
Markičeva pove, da se mora lastnik hiše obrniti na DRSI, občina lahko pomaga s 
posredovanjem.  

- Parteja zanima, pod kakšnimi pogoji je bila dana služnost na parkiriščih. 
Markičeva pove, da bo zadevo obravnaval nadzorni odbor občine. 
Župan pove, da je g. Batagelj služnost potreboval za izdajo gradbenega dovoljenja. Gre za 
javna parkirišča, na katerih lahko parkira vsak.  
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Seja je bila zaključena ob 20.15 uri. 
 
 
 
 
Zapisala:           
Mojca Markič         Andrej Karničar 
          župan 


