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OBČINA JEZERSKO 
OBČINSKI SVET 
 
 
Številka: 030-0024/2018-13 
Datum: 16.9.2019 
 
 
 

Z A P I S N I K 
7. redne seje občinskega sveta Občine Jezersko, ki je bila v četrtek, 12.9.2019, ob 18. uri v prostorih 
Občine Jezersko, Zg. Jezersko 65. 
 
 
Ad. 1: UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN POTRDITEV DNEVNEGA REDA 
7. redno sejo občinskega sveta Občine Jezersko je vodil župan Andrej Karničar. 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. 
 
Prisotni  
 
Člani OS: Izidor Parte, Dejan Kavaš, David Jovanovski, Metoda Karničar, Iztok Tonejec 
 
Ostali vabljeni: Andrej Karničar - župan; Mojca Markič, Andrej Tepina, Marko Šifrar, Marko Meško - 
občinska uprava 
 
Ostali: Lidija Nahtigal 
 
Upravičeno odsotni: Primož Šenk, Primož Muri 
 
 
Predlog dnevnega reda so člani OS prejeli z vabilom za sklic seje.  
 

Župan predlaga, da se sprejme naslednji SKLEP 01-07-2019: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme dnevni red 7. redne seje, in sicer:  
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Pregled in potrditev zapisnika 6. redne in 1. korespondenčne seje občinskega sveta Občine 

Jezersko 
3. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Jezersko v obdobju januar-junij 2019 
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Jezersko za leto 2019 
5. Poročilo župana  
6. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta Občine Jezersko 
 
Župan na podlagi izida glasovanja (5 ZA, 0 PROTI od 5 prisotnih) ugotovi, da JE SKLEP SPREJET. 

 
 
Ad. 2: PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 6. REDNE IN 1. KORESPONDENČNE SEJE OBČINSKEGA 
SVETA OBČINE JEZERSKO  
 
Zapisnika so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje.  
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Parte poda pripombo na zapisnik 6. redne seje občinskega sveta Občine Jezersko. Njegovo vprašanje 
pri zadnji alineji 7. točke zapisnika se glasi: »Parteja zanima, pod kakšnimi pogoji je bila dana služnost 
na parkiriščih.« 
 
Pripomb na zapisnik 1. korespondenčne seje ni. 
 

Župan predlaga, da se sprejme naslednji SKLEP 02-07-2019: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme zapisnik 6. redne in 1. korespondenčne seje občinskega 
sveta Občine Jezersko. 
 
Župan na podlagi izida glasovanja (5 ZA, 0 PROTI od 5 prisotnih) ugotovi, da JE SKLEP SPREJET. 

 
 
Ad. 3: POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE JEZERSKO V OBDOBJU JANUAR-JUNIJ 2019 
 
 

Župan predlaga, da se sprejme naslednji SKLEP 03-07-2019: 
Občinski svet Občine Jezersko se je seznanil s poročilom o izvrševanju proračuna Občine Jezersko v 
prvem polletju leta 2019. 
 
Župan na podlagi izida glasovanja (5 ZA, 0 PROTI od 5 prisotnih) ugotovi, da JE SKLEP SPREJET. 

 
 
Ad. 4: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE JEZERSKO ZA 
LETO 2019 
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje, poročilo poda Marko Šifrar. 
 
Šifrar podrobno predstavi spremembe na prihodkovni in odhodkovni strani proračuna.  
 
Razprava: 
Jovanovski opozori na napako v gradivu pri kontu 703004. 
 
Tonejec vpraša, kako da prihaja do skoraj 100.000 eur razlike med odhodki in prihodki v rebalansu.  
Šifrar pojasni, da do razlike prihaja zaradi kredita. 
 
Karničarjeva opozori, da bodo morale biti MKČN zgrajene do leta 2023, občina pa s te postavke 
umika vsa sredstva.  
Župan pojasni, da je bila v začetku kampanja o gradnji MKČN zelo močna, potem pa je vse potihnilo. 
Mogoče vsi računajo na to, da bodo gradili zadnje leto. Naslednje leto bomo delali na ozaveščanju 
ljudi, organizirali bomo predavanje. 
Tepina doda, da je bila v preteklosti predstavitev za občane že narejena. Zanimanje je takrat bilo. Ko 
je uredba določila nov datum, je izvedba MKČN upadla. Ljudje brez MKČN zelo visok delež okoljske 
dajatve mesečno plačajo po nepotrebnem. Tepina še doda, da za izvedbo MKČN lastnik objekta 
zagotovi prostor ob svojem objektu. Običajno je ustrezno že mesto greznice. Pomembno je, da je 
omogočen dostop komunalnega vozila. Občina s pravilnikom o sofinanciranju vgradnje MKČN 
vzpodbuja občane, da bi se objekti med seboj povezali. Tak način je s strani občine višje sofinanciran. 
Karničarjeva vpraša, ali so vse vloge na razpis popolne. In opozori, da Spodnje in Zgornje Jezersko 
nista uravnana. 
Tepina pove, da občinska uprava preveri, ali je objekt, za katerega se vgrajuje MKČN na podlagi 
občinske subvencije, legalno zgrajen. Tepina še pojasni, da sta območji uravnani z načinom 
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sofinanciranja. Drži pa, da so že na splošno vse komunalne storitve v naselju cenejše kot na območju 
razpršene poselitve. 
 
Jovanovski vpraša, kaj je bilo ugotovljeno o napaki na javni razsvetljavi. 
Tepina pove, da še ne ve.  
 
Karničarjeva prosi za več informacij o projektu ELENA. Vpraša tudi o tehnologiji kurilnice in 
onesnaževanju.  
Župan pojasni, da je občina zamudila lanski javni razpis za sofinanciranje izgradnje toplovoda. 
Gradbeno dovoljenje je pridobljeno. Občina sedaj čaka nov javni razpis. Potencialne odjemalce na 
liniji voda smo povabili na srečanje. Nekaj odzivov je, nekatere še čakamo. Pogodbe še niso 
podpisane. Ključno je, kdo na Jezerskem bo za sistem operativno skrbel. Župan še pove, da bo na 
izkoristek in onesnaževanje najbolj vplivala kvaliteta sekancev, kvaliteta filtrov ter višina dimnika.  
Kavaš doda, da skeptiki vedno obstajajo. Zato v času kurilne sezone predlaga ekskurzijo za ogled 
dobre prakse. 
 
Parte vpraša, ali občani lahko dobijo mlet pesek? In kako je z dovoljenjem za odvzem. 
Tonejec pove, da so se mleli ostanki materiala od gradnje ceste v Štularjevo planino. Ta material se je 
mešal s prodom, ki je zasul kanale v dolini Ravenske Kočne. Material je bil odvzet, saj je zaradi 
zamašitve kanalov prišlo do škode na ancelskih travnikih.  
Župan doda, da je ta pesek namenjen za vzdrževanje občinskih in gozdnih cest. Prodajati se ga ne da. 
Zato peska občanom ne moremo zagotoviti. Občina pa si s tem zniža stroške vzdrževanja in gradnje 
občinskih cest.  Župan prosi prisotne, da če vidijo koga, da ta pesek odvaža, da to takoj sporočijo 
občinski upravi.  
 
Karničarjeva vpraša, kaj je z radarji. Pove, da imajo v Posočju silhuete policajev. 
Župan pojasni, da je bil izveden sestanek na DRSI ter ogled lokacij s predstavniki policije in 
medobčinskega inšpektorata. Na DRSI je bila oddana vloga za pridobitev soglasja za postavitev dveh 
ohišij, sedaj se ukvarjamo z dopolnitvami vloge. 
 

Župan zaključi razpravo in predlaga, da se sprejme naslednji SKLEP 04-07-2019: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejeme Odlok o spremembi Odloka o izvrševanju proračuna 
Občine Jezersko za leto 2019. 
 
Župan na podlagi izida glasovanja (5 ZA, 0 PROTI od 5 prisotnih) ugotovi, da JE SKLEP SPREJET. 

 
 
Ad. 5: POROČILO ŽUPANA 
 

- Za nami je občinski praznik. Na organizacijo in prireditev smo lahko ponosni. 
- Za nami je rekordna turistična sezona. Mislim da na tem področju dobro delamo. 
- Zdravstvena ambulanta Jezersko: pred poletjem je bilo zelo turbolentno glede družinske 

medicine. Ambulanta na Jezerskem začne delovati dvakrat tedensko 7. novembra. 
Ambulanta bo delovala ob torkih popoldne in ob četrtkih dopoldne. Natančnejših podatkov 
še nimamo. Pri aktivnostih za vzpostavitev drugega termina ambulante nas je zelo podpirala 
direktorica Gorenjskih lekarn. 

- Arriva: na razgovor sem povabil g. Vilija Čimžarja. Podal sem pobudo za nedeljske vožnje 
avtobusa na in z Jezerskega. Dogovorjeno je, da se nedeljska vožnja uvede maja pred 
naslednjo sezono. Seveda je želja za nedeljske vožnje tudi za čas izven turistične sezone. 
Z g. Čimžarjem sva se pogovarjala tudi o avtobusni postaji Zg. Fužine, saj naj bi se nekateri 
šoferji bali inšpektorjev, ker na tej avtobusni postaji ne smejo ustavljati.  
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- V postopku razlastitve na Anclovem smo se z lastniki uspeli dogovoriti in prišlo bo do 
menjave zemljišč in podelitve služnosti. Razlastitev se tu ustavi. Razočaran sem, ker nam 
enako ni uspelo na cesti Tonejec-Muri. Ponovno imamo ustno obravnavo. 

- Pohvaliti želim odbor za negospodarske dejavnosti, kar naj bo vzpodbuda ostalim odborom. 
- SPV je dal pobudo za povečano prisotnost redarjev pri šoli v jutranjih urah. 
- Prejeli bomo sredstva za sanacijo cest po ujmi leta 2018. 
- Nov direktor komunal Kranj bo g. Berčon. 
- V tem mesecu bo označena in vzpostavljena turnokolesarska pot z Jezerskega do Tržiča, vodi 

pa vse do Tromeje. 
- Vzorci pitne vode so objavljeni na spletni strani občine. 
- Naročili smo PZI za Julnov most in most v Dov ter za II. fazo vodovoda pri Kanonirju. 
- Začele so se aktivnosti za postavitev zaščitne signalizacije na objektu ravenske mežnarije.  

 
 
Ad. 6: POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE JEZERSKO 
 

- Karičarjeva pove, da prejme štiri položnice za davek. Dve sta za davek od premoženja, dve pa 
za NUSZ. Nekateri pa prejmejo samo NUSZ pa imajo ravno tako hiško, kakor jaz. Pove, da jo je 
to zmotilo in želi vedeti, zakaj do tega prihaja. Omeni še, da hodijo okrog ljudje, ki merijo 
stavbe. Ko stopijo na dvorišče, se ne predstavijo. Zanima jo, kdo so ti ljudje in zakaj hodijo 
okrog hiš.  
Tepina pove, da davka od premoženja še ne pozna povsem dobro. Pojasni, da vse aktivnosti 
izvede Finančni urad Kranj, le TRR na položnici je občinski. FURS ima na spletni strani zelo 
dobre zgibanke. Tepina pove, da je 160 m2 neto tlorisne površine meja, ali si zavezanec za 
davek od premoženja ali ne.  
Župan odgovori na drugo vprašanje: Pojasni, da podjetje Geonep za Občino Jezersko in GURS 
ugotavlja skladnost podatkov o nepremičninah z dejanskim stanjem. Rezultat bo realen 
NUSZ. 

- Jovanovski opozori na bele črte na reginalni cesti, nekje so, drugje jih ni.  
Tonejec pove, da gre za anarhijo, ki se bo uredila postopoma.  

- Karničarjeva vpraša, ali bo prišlo do obnove ceste pri Arnežu. 
Tonejec pove, da je obnova predvidena, a ne v letošnjem letu. Odpadla je tudi gradnja 
povezave Tupaliče- Britof. 

- Jovanovski omeni plave odsevnike za divjad ob cestah. 
Tonejec pojasni, da gre za testno akcijo lovcev. 

- Jovanovski vpraša, ali je cesta proti Malemu vrhu občinska. 
Župan pove, da bo še letos minimalno sanirana. Cesta je kategorizirana, a ni v lasti občine. 

- Jovanovski vpraša, ali bi bila cesta mimo Makeka lahko občinska. 
Župan pove, da je govoril z vsemi inštitucijami, vendar ni vzvoda, da bi bila cesta lahko javna, 
saj je bila izvzeta iz kategorizacije. 

- Jovanovski predlaga ukrep razbremenitve doline Ravenske Kočne, in sicer s promocijo poti do 
Češke koče iz centra.  

- Parte opozori na slab stik na regionalni cesti pri Stenovcu. 
- Tonejec da pobudo za začetek aktivnosti za vzpostavitev kolesarske povezave po dolini Kokre. 
- Tonejec opozori na objekt mejnega prehoda. Vsi bi se morali potruditi, kakšno vsebino bi dali 

objektu. 
- Kavaš vpraša, kje se da kupiti občinsko zastavo. 

Župan pove, da bo to kmalu možno v TICu. 
- Kavaš vpraša, kakšne možnosti ima občina, da ureja okolico Planšarskega jezera. 

Tepina pove, da občina nima pristojnosti urejanja zasebnih zemljišč. 
 

 
Seja je bila zaključena ob 20.00 uri. 
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Zapisala:           
Mojca Markič         Andrej Karničar 
          župan 


