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OBČINA JEZERSKO 
OBČINSKI SVET 
 
 
Številka: 030-0024/2018-14 
Datum: 6.11.2019 
 
 
 

Z A P I S N I K 
8. redne seje občinskega sveta Občine Jezersko, ki je bila v torek, 5.11.2019, ob 18. uri v prostorih 
Občine Jezersko, Zg. Jezersko 65. 
 
 
Ad. 1: UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN POTRDITEV DNEVNEGA REDA 
8. 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 (kasneje je prišel še en 
član) in lahko po določilu 29. člena Poslovnika občinskega sveta le-ta veljavno odloča. 
 
Prisotni  
 
Člani OS: Izidor Parte, Metoda Karničar, Iztok Tonejec, Primož Šenk, Primož Muri, David Jovanovski 
 
Ostali vabljeni: Andrej Karničar - župan; Mojca Markič - občinska uprava 
 
Ostali: Lidija Nahtigal 
 
Upravičeno odsotni: Dejan Kavaš 
 
 
Predlog dnevnega reda so člani OS prejeli z vabilom za sklic seje. Župan poda predlog za umik točke 4 
z dnevnega reda, saj občinski svet Mestne občine Kranj še ni sprejel predlagane vsebine Odloka.  
 

Župan predlaga, da se sprejme naslednji SKLEP 01-08-2019: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme dnevni red 8. redne seje, in sicer:  
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje občinskega sveta Občine Jezersko 
3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Jezersko za leto 2019 
4. Poročilo župana  
5. 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 7. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE JEZERSKO  
 
Zapisnik so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje.  
 
Karničarjeva poda pripombo na prvo alinejo 7. točke. Pove, da s povedanim ni mislila sebe osebno,  
temveč na splošno želi vedeti, kako je z davkom na premoženje in NUSZ. Predlaga, da se zapis 
smiselno dopolni. Pove, da je zapisnik nekoliko nerodno zapisan tudi, ko piše: »Glede davkov vse 
pelje FURS, le TRR je občinski.« To bi se moralo bolje razložiti, ker gre za prihodek občine, za katerega 
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občina mora biti zainteresirana. Pove, da je prav, da se davek pobira pošteno. Predlaga, da se pridobi 
informacija, kakšen je prihodek od davka na premoženje in kakšen od NUSZ ter koliko ljudi plača 
vsakega od davkov.  
 

Župan predlaga, da se sprejme naslednji SKLEP 02-08-2019: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme zapisnik 7. redne seje občinskega sveta Občine Jezersko. 
 
Župan na podlagi izida glasovanja (4 ZA, 0 PROTI od 5 prisotnih, 1 član ni glasoval) ugotovi, da JE 
SKLEP SPREJET.  

 
 
Ad. 3: 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 Mojca Markič. 
 
Markičeva predstavi in pojasni spremembe na prihodkovni in odhodkovni strani proračuna.  
 
Razprava: 
Muri opozori, da se pri prihodkih od najemnin za opremo preračun zneskov in DDV ne izide.  
Markičeva pojasni, da v znesku 100.600 eur ni zajet le prihodek od najemnin s strani Komunale Kranj, 
ampak so tudi prihodki od drugih najemnin.   
 
Muri vpraša glede odhodkov pri poseku lesa in prihodkov od prodaje lesa. Pove, da je preračunal, da 
je izplen od enega kubičnega metra 25eur/m3, strošek poseka pa znaša 40 eur/m3.  
Župan pojasni, da so stroški poseka relativno visoki, saj gre za žičniško spravilo lesa.  
 

Župan zaključi razpravo in predlaga, da se sprejme naslednji SKLEP 03-08-2019: 
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. 4: POROČILO ŽUPANA 
 

- V zadnjih dneh je bilo nekaj gasilskih intervencij zaradi odkritih streh.  
- Na prejšnji seji sem poročal, da pogodba namesto razlastitve z Igorjem Murijem ni uspela. 

Sedaj sporočam, da smo se na ustni obravnavi uspeli dogovoriti in razlastitev je umaknjena. 
- Zaključena je obnova in preplastitev ceste do Stare cerkve. 
- Zaključuje se sanacija gozdnih cest, tako redno vzdrževanje kot sanacija cest po ujmi jeseni 

2018. 
- Lepo je uspela delavnica za krajinsko zasnovo OPPN Sibirija. Bil je zelo dober odziv občanov. 

Analiza z delavnice je objavljena na spletni strani občine. 
- Elektrifikacija doline Ravenska Kočna je zaključena. Odpravljenih je bilo še nekaj napak. Z 

Elektrom Gorenjska nam ostaja odprtih še več nedokončanih zadev. O tem se bom skušal 
pogovoriti na že dogovorjenem sestanku v prihodnjih dneh. 

- Na portalu je objavljen razpis za ureditev medgeneracijskega centra. Dela bodo potekala 
fazno, nekaj letos, ostalo drugo leto. 

- Podjetje Geonep ima pooblastilo, da GURSu pošlje seznam stavb, kjer so bile ugotovljene 
večje nepravilnosti v katastru. Obravnavane so bile le tiste stavbe, kjer je razlika med 
veljavnimi podatki in dejanskim stanjem vsaj 40% ali več.  
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- Ponovno poteka proces ustanavljanja pokrajin. Delovna skupina je zelo močna. 
- Napovedujejo se seje odborov, kar zelo pozdravljam. 
- Veliko sem razmišljal, kako bi se lotili priprave proračuna za leto 2020. Želim, da bi se srečali 

člani občinskega sveta, odborov in občinska uprava, da pripravimo nabor ključnih projektov 
in se o njih pogovorimo. Predlagam 19.11.2019, o čemer boste obveščeni z vabilom.  

- Novoletno srečanje bo 6.12.2019. 
- Naslednja seja občinskega sveta bo 10.12. ali 19.12.2019. 

 
 
Ad. 5: POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE JEZERSKO 
 

- Muri predstavi svoje razmišljanje o vzdrževanju cest: »Lani se je uredila makadamska cesta 
do Anka, letos skozi Ravensko Podkočno. Obakrat sta bili cesti dobro urejeni. Problem pa 
nastane, ko je cesta enkrat narejena, se nanjo pozabi. Cesta Ank je bila dobro napeta. Na njej 
ni bilo vode. Pluženje cesto poravna. Letos od pomladi vidim, da z deževjem voda teče po 
cesti oziroma po kolesnicah. Po koncu zime bi morali vse makadamske ceste zgrederirati ali 
drugače strojno obdelati. Strošek bi bil sigurno nižji, kot če se na vsakih nekaj let cesta naredi 
skoraj na novo. Bojim se, da bo tako tudi s cesto Ancel.«  
Tonejec pove, da je vzdrževanje makadamskih cest bistveno dražje od ostalih cest. Deloma se 
to da regulirati z načini vožnje. Letos so težki tovornjaki izpod Ravenske Kočne namerno vozili 
različne »špure«. 
Muri doda, da bi bila rešitev tudi, da se orje nekoliko višje, da se ne pobira sredinski kup. 
Karničarjeva vpraša, kakšen je odnos do asfaltiranja, zakaj se ne bo več teh cest asfaltiralo. 
Predstavi primer doline Vrat, kjer so spoznali, da makadam ne zdrži tolikšnega števila 
avtomobilov. Pove, da se ji dobro stanje cest zdi zelo pomembno. Ceste v naši občini so 
dejansko slabe. 
Šenk vpraša, ali je narejena kakšna strategija vzdrževanja in obnove cest v občini. Pove, da se 
mu cesta do Stare cerkve ni zdela v zelo slabem stanju. 
Župan pove, da občina takega dokumenta nima. Za sanacije se sproti odloča na podlagi 
razpoložljivih sredstev. Težavo predstavlja tudi lastništvo, saj niso vse kategorizirane ceste v 
občinski lasti. Župan pove, da se strinja, da je asfaltiranje cest strateško. Tudi določitev 
proritet je pomembna. Lahko pa pridejo nepričakovani izredni dogodki, nastane velika 
poškodba in se plani takoj spremenijo.  
Tonejec doda, da tudi država nima jasne strategije. Zaenkrat so odločitve prepuščene 
subjektivni oceni.  
Karničarjeva pove, da so bila na razvoju podeželja nekaj časa sredstva namenjena za 
vzdrževanje cest. Mogoče je sedaj čas, da Občina Jezersko da predlog k novemu 
izvedbenemu dokumentu. Trenutno tega ukrepa ni, ga pa je imela prejšnja perspektiva. 

- Karničarjeva vpraša, koliko je bilo izraženega interesa in prejetih vlog na modele vrednotenja 
nepremičnin. 
Župan pove, da tega ni bilo veliko. 

- Karničarjeva opozori, da če greš po poti s starega na novo pokopališče pri cerkvi Sv. Ožbolta, 
je zelo temno in zato nevarno. Iz varnostnih razlogov poda pobudo za namestitev primernih 
luči.  
Muri pove, da je varnostni vidik pomemben. Predlaga, da naj luči svetijo samo na stezo in naj 
ne bodo visoke, da se od drugje sploh ne bodo videle. 

- Parte pove, da je bilo v preteklih dneh veliko prireditev, mogoče tudi več na isti dan. Opozori, 
da na komemoraciji ni bilo nikogar od občine. Enako za dan odprtih vrat PGD Jezersko in kviz 
gasilske mladine. Pove, da ni bilo nikogar z občine, ki bi pozdravil prisotne.  
Župan pojasni, da se zelo trudi, da bi bil prisoten na večini dogodkov, vendar na čisto vseh na 
žalost ne more biti. Pove, da če je povabljen, se dogodka udeleži ali pošlje svojega 
predstavnika. Župan posebej opozori, da če nekdo želi, da ima župan na dogodku govor, da 
mora to pravočasno sporočiti.  
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- Parte pove, da za novembrske praznike ni bilo izobešenih zastav. 
Župan predlaga, da ko nekdo nekaj opazi, da na to odreagira in takoj sporoči občinski upravi, 
da se napaka odpravi. 

- Parte opozori, da ne gori javna razsvetljava proti Jancelnu. 
Župan pojasni prižiganje javnih luči: zjutraj se prižgejo pred prvim avtobusom, ugasnejo se s 
svetlobo. Zvečer se prižgejo glede na svetlobo in ugasnejo ob 22.30. 

- Šenk opozori, da je potrebno zamenjati smerokaz na tematski poti pri izhodišču za Štularjevo 
planino. 

- Šenk opozori, da še vedno visijo obvestilne table Lovske družine Jezersko.  
Župan pove, da se mu takšna opozorila zdijo nesprejemljiva. Pove, da je govoril s starešino in 
tajnikom LD Jezersko.  
Člani občinskega sveta se soglasno strinjajo, da ni potrebe, da se omejuje gibaje na tak način 
in da vsebina obvestila pomeni grožnjo za vse ljudi na tem območju. 

- Muri pove, da na proslave, kot je komemoracija, ne hodi in zdi se mu zloraba šolskih otrok, 
da morajo na teh proslavah nastopati. Muri nadaljuje: »Odnos do polpretekle zgodovine je 
različen. Sporno se mi zdi, da otroci nastopajo na proslavi, ki jo organizira Zveza borcev pred 
spomenikom, za katerega sem slišal že od številnih Jezerjanov, da od tistih dvajset imen, ki so 
napisana na spomeniku, sta samo dva padla pod nemškimi streli, ostali so bili pomorjeni s 
strani partizanov. Že na vabilu je poleg Zveze borcev napisana še Občina Jezersko. Ne moti 
me, da Zveza borcev to proslavo izvede, ampak to s samo občino nima nobene posredne 
povezave. Da bi se mi proslava zdela smiselna, bi bila to lahko proslava v spomin na vse 
preminule Jezerjane, ki bi se vsako leto izpeljala na enem od pokopališč. Ali da se ta 
spomenik preimenuje v spomenik vseh padlih v vseh vojnah, tudi padli zaradi 
revolucionarnega nasilja. In s spomenika se odstrani totalitarne simbole. Potem pa je to 
lahko občinska proslava ali spominska slovesnost za vse. Premišljeval sem, da svojim otrokom 
sploh ne bi več dovolil sodelovati na teh proslavah.  
Župan pove, da dvomi, da smo kot družba že toliko zreli, da bi se lahko o teh stvareh odkrito  
pogovarjali in iskali skupne vrednote. 
Šenk pojasni, da društva na vabila in poročila dodajo grb občine, ker dobijo sredstva za 
prireditev z javnega razpisa občine. 

 
 
Seja je bila zaključena ob 19.20 uri. 
 
 
 
 
Zapisala:           
Mojca Markič         Andrej Karničar 
          župan 


