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OBČINA JEZERSKO 
OBČINSKI SVET 
 
 
Številka: 2015-OS-08 
Datum: 16.9.2015 
 
 

Z A P I S N I K 
8. redne seje občinskega sveta Občine Jezersko, ki je bila v torek, 15.9.2015, 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 Jurij Rebolj. V uvodu je pozdravil vse prisotne in 
ugotovil, da je na seji prisotnih pet 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 :  
Mija Murovec, Peter Sušnik, Iztok Tonejec, Drejc Karničar, Jurij Markič, Primož Muri 
 
Opravičeno odsotni: 
Boris Meško 
Danica Zavrl Žlebir 
 
Ostali prisotni: 
Jurij Rebolj - župan Občine Jezersko 
Jasna Durić - občinska uprava 
Mojca Markič - občinska uprava 
Javnost: Lidija Nahtigal 
 
 
Predlog dnevnega reda so člani OS prejeli z vabilom za sklic seje.  

 

Župan je predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 01-08-2015: 
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 Občinskem prostorskem načrtu Občine Jezersko 
4. Odlok o javnem redu in miru v Občini Jezersko 
5. Pravilnik o dodelitvi pomoči za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Jezersko 
6. Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini 

Jezersko za programsko obdobje 2015 - 2020 
7. Pravilnik o oddajanju šolskih prostorov v uporabo  
8. Odlok o spremembi Odloka o izvrševanju proračuna Občine Jezersko za leto 2015 
9. Sistemizacija delovnih mest javnega zavoda OŠ Matije Valjavca Preddvor za šolsko leto 2015/16  
10. Poročilo župana 
11. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta Občine Jezersko 
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (5 ZA od 5 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 

 
 
Ad. 2: PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 7. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE JEZERSKO  
 
Zapisnika so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje.  
 
Pripombe na zapisnik: 
Tonejec je prosil za popravek - pod točko 11 se beseda Bohinj zamenja z besedo Bled. 
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Župan je predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 02-08-2015: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme zapisnika 7. redne seje občinskega sveta Občine Jezersko. 
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (5 ZA od 5 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 

 
Na sejo je prišel Primož Muri. 
 
 
Ad. 3: ODLOK O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE JEZERSKO 
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje, poročilo pa je podala Jasna Durić. 
 
Durićeva je opozorila na nekaj dodatnih sprememb v odloku: 

- pri dokončnem urejanju vsebine odloka je prišlo do nekaj popravkov pri številčenju členov; 
- spremeni se 95. člen odloka tako, da se zbriše beseda »popolne«.  

 
Durićeva je še pojasnila, da mora biti odlok objavljen v Uradnem listu RS, veljati pa naj bi predvidoma začel v 
sredini oktobra. Z uveljavitvijo novega odloka bo občina tudi pristopila v sistem PISO. V 6 mesecih po sprejetju 
tega odloka mora občina sprejeti program opremljanja stavbnih zemljišč, ki je podlaga za izračun NUSZ. Občina 
že zbira predloge in pobude za spremembo odloka. 
 
Razprava: 
Karničar je povedal, da se strinja, da se predlagan odlok sprejme. Zanimalo ga je, kdo bo pripravljalec novega 
odloka. 
Župan je pojasnil, da je občina že podpisala pogodbo s podjetjem Locus d.o.o., ki bo speljalo celoten postopek 
sprejemanja in obravnave pobud. 
Župan je še pojasnil, da občina do sedaj ni prejela veliko pobud občanov, zato je bil rok za oddajo le-teh 
podaljšan do sredine oktobra. Poleg tega pa občani še niso imeli priložnosti videti, kaj sploh prinaša ta OPN in 
zato težko dajejo pobude za novega. 
Karničar je dodal, da podpira podaljšanje roka, saj je bil poletni čas za to dokaj neprimeren.  
Karničar je še opozoril, da na nobeni karti ni našel legende. 
 

Župan je zaključil razpravo in predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 03-08-2015: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejeme Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Jezersko. 
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (6 ZA od 6 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 

 
 
Ad. 4: ODLOK O JAVNEM REDU IN MIRU V OBČINI JEZERSKO 
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje, poročilo pa je podala Mojca Markič.  
 
Markičeva je povedala, da je bila vezano na razpravo na 7. redni seji v odlok vnesena sprememba v 10. točki 6. 
člena odloka, in sicer je bil čas prepovedi spremenjen z 20. na 21. uro.  
 

Župan je predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 04-08-2015: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejeme Odlok o javnem redu in miru v Občini Jezersko. 
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (6 ZA od 6 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 

 
 
Ad. 5: PRAVILNIK O DODELITVI POMOČI ZA SPODBUJANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA V OBČINI 
JEZERSKO 
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje, poročilo pa je podala Jasna Durić. 
 
Durićeva je opozorila na spremembe v pravilniku, ki jih je posredovalo pristojno ministrstvo in predstavila 
glavne ukrepe, ki jih bo občina finančno podpirala s predlaganim pravilnikom: spodbujanje naložb v 
gospodarstvo, spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj, spodbujanje 
odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja, spodbujanje ustanavljanja novih podjetij, spodbujanje 
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izobraževanja, usposabljanja in promocije na področju podjetništva, spodbujanje prijav podjetij na razpise, 
spodbujanje projektov inovacij, spodbujanje sobodajalstva, spodbujanje povezovanja podjetij z razvojnimi 
institucijami, subvencioniranje stroškov najema poslovnih prostorov in obratov ter spodbujanje razvoja 
socialnega podjetništva. 
Pravilnik bo začel veljati, ko občina pridobi soglasje ministrstva. 
 
Razprava: 
Murija je zanimalo, v kakšni meri so bila počrpana sredstva s tega razpisa v preteklem letu. 
Duričeva je pojasnila, da vsako leto v celoti. 
 

Župan je zaključil razpravo in predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 05-08-2015: 
Občinski svet Občine Jezersko se je seznanil s Pravilnikom o dodelitvi pomoči za spodbujanje razvoja malega 
gospodarstva v Občini Jezersko. 
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (6 ZA od 6 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 

 
 
Ad. 6: PRAVILNIK O DODELITVI POMOČI ZA OHRANJANJE IN SPODBUJANJE RAZVOJA KMETIJSTVA IN 
PODEŽELJA V OBČINI JEZERSKO ZA PROGRAMSKO OBDOBJE 2015 - 2020 
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje, poročilo pa je podala Mojca Markič. 
 
Markičeva je povedala, da je predlog pravilnika že obravnaval Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo, okolje in 
prostor. Odbor je iz razpoložljivih ukrepov izbral tiste, ki jih bo občina finančno podpirala v obdobju 2015-2020.  
Po obravnavi na Odboru je bil predlog Pravilnika poslan na pristojni ministrstvi, kajti pred objavo razpisa mora 
občina priglasiti sheme državne pomoči na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter pomoči de 
minimis na Ministrstvo za finance. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je podalo nekaj 
popravkov, ki so bili vneseni v pravilnik, Ministrstvo za finance pripomb ni imelo. 
Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu občine, in sicer na proračunskih postavkah 4016 Strukturni 
ukrepi v kmetijstvu in živilstvu ter 4017 Projekti kmetijskih stanovskih združenj, društev, zvez. 
 

Župan je predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 06-08-2015: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejeme Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja 
kmetijstva in podeželja v Občini Jezersko za programsko obdobje 2015 - 2020 
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (6 ZA od 6 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 

 
 
Ad. 7: PRAVILNIK O ODDAJANJU ŠOLSKIH PROSTOROV V UPORABO  
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje, poročilo pa je podala Mojca Markič. 
 
Markičeva je pojasnila, da se je po tem, ko je bil v letu 2013 sprejet nov pravilnik o oddajanju šolskih prostorov 
v uporabo izkazalo, da šolske prostore v večini uporabljajo člani jezerskih društev, katerim se strošek najemnine 
povrne preko občinskih razpisov ter da na podlagi poročil, ki jih je pripravila šola, finančna sredstva, pobrana iz 
najemnin, zadoščajo za kritje osnovnih stroškov za čiščenje in vzdrževanje telovadnice, ne zadostujejo pa za 
večja vzdrževalna dela ali investicije v opremo. Glavni namen pravilnika iz leta 2013 je bil, da se sredstva, 
pobrana iz najemnin, vračajo v opremo telovadnice (žoge, blazine, …), vendar pobranih sredstev za to ni bilo 
dovolj. Zato smo se s šolo dogovorili, da le-ta v letni finančni plan vključi vse stroške čiščenja in vzdrževanja 
telovadnice, kar bo občina krila iz proračunske postavke, najemnina pa se jezerskim društvom za izvajanje 
programov športa ne zaračunava več.  
      

Župan je predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 07-08-2015: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejeme Pravilnik o oddajanju šolskih prostorov v uporabo. 
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (6 ZA od 6 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 
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Ad. 8: ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE JEZERSKO ZA LETO 2015 
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje, poročilo pa je podala Jasna Durić. 
 

 PRORAČUN (VELJAVNI) 2015 PREDLOG REBALANSA I. 2015 SPREMEMBA ( + / - ) 

PRIHODKI  1.393.658 1.305.300 - 88.358 
ODHODKI 1.823.409 1.735.051 - 88.358 

 
 PRORAČUN 

(VELJAVNI) 
2015 

PREDLOG 
REBALANSA I. 

2015 

SPREMEMBA 
( + / - ) 

700020 Dohodnina - občinski vir 625.529,00     510.120,00       - 115.409,00    

703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb 5.000,00          1.000,00           - 4.000,00    

703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb 5.000,00          9.000,00             4.000,00    

704700 Okolj. dajatev za onesnaž. okolja (odpad. vode) 17.000,00        13.000,00           - 4.000,00    

704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 15.000,00        12.680,00           - 2.320,00    

704719 Okolj. dajat. za onesnaž. okolja zaradi odlaganja odpad. 2.700,00                       -             - 2.700,00    

710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij 75.000,00        25.000,00        - 50.000,00    

710399 Drugi prihodki od premoženja 140.000,00     100.000,00         - 40.000,00    

722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč 3.000,00        12.800,00             9.800,00    

722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč                       -               3.000,00             3.000,00    

740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti drž. pror.                       -          118.099,00        118.099,00    

740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 128.940,00        96.284,00         - 32.656,00    

740004 Druga prejeta sredstva iz drž. pror. za tekočo porabo 9.800,00        37.550,00           27.750,00    

741600 Druga prejeta sredstva iz drž. pror. iz sredstev pror. EU 103.553,50     104.631,00             1.077,50    

786099 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU 47.342,50        47.343,00                     0,50    

 

 
PRORAČUN 
(VELJAVNI) 

2015 

PREDLOG 
REBALANSA I. 

2015 
SPREMEMBA 

( + / - ) 

3005 Občinski praznik                  2.000                  2.800                      800   

4005 Evidentiranje, urejanje občinskega premoženja                15.000                12.000               - 3.000   

4001 Delovanje občinske uprave - materialni stroški                12.380                13.180                      800   

4012 Zunanji sodelavci občinske uprave                50.000                60.000                10.000   

4071 Plače redno zaposlenih                88.429                68.049              - 20.380   

4078 Rekonstrukcija objekta Storžič                  5.000                        50              - 4.950   

4110 Preventiva v cestnem prometu in prometna varnost                  8.000                  5.000               - 3.000   

4020 Gozdne ceste              122.045                70.000              - 52.045   

4021 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest in cestne 
infrastrukture 

               30.000                66.000                36.000   

4022 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest in cestne 
infrastrukture 

               45.000                22.000              - 23.000   

4089 Počivališče "Mejni kamen"                  5.000                         -                - 5.000   

4099 Cesta jezero - Mavar II. faza                  5.000                13.000                  8.000   

4114 Most čez Jezernico - Kazina                  5.000                  1.500               - 3.500   

4098 Gradnja javnih parkirišč                  5.000                  3.400                - 1.600   

4024 Promocija Občine Jezersko                18.000                21.000                  3.000   

4101 Sprehajalne poti                10.000                12.350                  2.350   

4102 Mineralna voda                  1.000                         -                  - 1.000   

4111 Kolesarske poti                  5.000                         -                  - 5.000   

4117 Male čistilne naprave                20.000                  1.500              - 18.500   

4085 Razvojni programi, projekti in študije                25.000                20.000              - 5.000   
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4035 Vzdrževanje stanovanj                  9.000                  4.000              - 5.000   

4009 Nakupi zemljišč                80.000               50.000           - 30.000   

4107 REAAL - kulturni dom Korotan                50.000                62.000                12.000   

4051 Podružnična šola Jezersko                33.916                34.516                      600   

4105 Glasbeno izobraževanje mladih                11.600                  8.600             - 3.000   

4116 Enkratna denarna pomoč                  1.000                         -                  - 1.000   

5007 Zimsko vzdrževanje občinskih cest                15.000                20.000                  5.000   

5021 Posodobitev javne razsvetljave                15.000                26.000                11.000   

5020 Vodohran                  8.000                      500                - 7.500   

5001 Pokopališča - vzdrževanje                  3.700                  5.700                  2.000   

5002 Pokopališča - investicije                  4.000                  2.000                - 2.000   

5017 Urejanje naselij                45.000                59.567                14.567   

 
Razprava: 
Markič je opozoril na napako pri opisu investicije vodohran, saj je predvidena lokacija gradnje pri vodnem 
zajetju in ne na zbirnem centru. 
Muri je povedal, da je v medijih zasledil, da ima Občina Jezersko najvišji proračunski primanjkljaj na prebivalca 
med slovenskimi občinami.  
Durićeva je pojasnila, da je bil podatek najverjetneje pridobljen tako, da je bila razlika med prihodki in odhodki 
deljena s številom prebivalcev. Dejansko pa ima občina nekaj privarčevanih sredstev na računu. 
Karničar je prosila za obrazložitev težave z motenjem posesti na tematski poti. 
Župan je pojasnil: Gre za motenje posesti na cesti ob Jezernici, ko se je gradila tematska pot po stari strugi 
Jezernice. Lastniki Peter Muri, Ignac Muri in Jože Skuber so podali tožbo za motenje posesti, ker so po cesti 
vozili gradbeni stroji. Ignac Muri in Jože Skuber sta zahtevo po odškodnini umaknila, na mediaciji sem pristal, da 
občina izplača odškodnino Petru Muriju. 
Markič je še pojasnil, da je cesta pomembna, saj gre za servisno cesto za čiščenje vodotoka. Ter da glavno 
težavo predstavlja nerešeno lastništvo vodotoka, kjer ARSO ne kaže nobenega interesa, da bi prišlo do prenosa 
lastništva. 
Tonejec je vprašal, če je s to poravnavo zadeva urejena tudi za prihodnje. 
Župan je pojasnil, da samo za nazaj, v prihodnje smo v primeru, da pot uporabljamo brez dovoljenja, lahko 
ponovno v tožbi, kajti lastniki so nam prepovedali uporabo poti. Če bomo pot potrebovali, bomo zaprosili za 
soglasja.  
Sušnik je še pojasnil, da je ta cesta pomembna za vse lastnike zaradi izkoriščanja gozda. 
 
Karničarja je še zanimalo, ali so bila v letošnjem proračunu sredstva za odkupe zemljišč, kjer potekajo ceste. 
Župan je odgovoril, da ne, da so v proračunu sredstva za odkup drugih zemljišč. Župan je še pojasnil, da občina 
trenutno pripravlja bazo vseh zemljišč, po katerih potekajo ceste. Dogovoriti bo potrebno ceno in plan odkupa. 
Velik strošek bo predstavljal tudi geodet. Gre pa za generalni problem večine slovenskih občin, saj se je Ustavno 
sodišče postavilo na stran zasebne lastnine in javni interes cest postavilo ob stran. 
 

Župan je zaključil razpravo in predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 08-08-2015: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme Odlok o spremembi Odloka o izvrševanju proračuna Občine Jezersko 
za leto 2015. 
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (6 ZA od 6 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 

 
 
AD. 9: SISTEMIZACIJA DELOVNIH MEST JAVNEGA ZAVODA OŠ MATIJE VALJAVCA PREDDVOR ZA ŠOLSKO LETO 
2015/16  
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje, poročilo pa je podala Jasna Durić. 
 
Durićeva je pojasnila, da mora občinski svet sistemizacijo sprejeti vsako leto ter da je predlagana sistemizacija 
enaka lanski. 
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Župan je predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 09-08-2015: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme Sklep o potrditvi sistematizacije delovnih mest javnega zavoda OŠ 
Matije Valjavca Preddvor, enota Vrtec Palček, za šolsko leto 2015/16 v predlaganem besedilu. 
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (6 ZA od 6 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 

 
 
Ad. 10: POROČILO ŽUPANA 
 
Župan je občinskemu svetu podal naslednje informacije: 

- Razmišljam o prodaji deležev v podjetjih, kjer smo minimalni lastniki (Gorenjske lekarne, Gorenjska 
banka, CP Kranj, Klavnica Škofja Loka…), saj ne vidim pametnega razloga, zakaj bi bili lastniki. 
Dobivamo vabila na skupščine, a so naši deleži zelo majhni. Želim slišati vaš pogled na smiselnost 
prodaje. 
Karničarja je zanimalo, zakaj je občina sploh postala lastnica v teh podjetjih. 
Durićeva je pojasnila, da v večini z delitvijo premoženja bivše občine Kranj. 
Muri je povedal, da bi morda ločili med stvarmi, ki so prosto na trgu in drugimi; npr. v lekarno gremo 
Jezerjani kamorkoli, enako na banko, večina jezerskih kmetov pa je vsaj še pred nekaj leti vozila samo v 
škofjeloško klavnico. 
Tonejec je povedal, da so v nekaterih podjetjih občine to premoženja že na različne načine prodale. 
Markič je bil mnenja, da bi lastništvo v Gorenjskih lekarnah obdržal, saj večina občin ima lekarno v 
svojem kraju, Jezersko pa ne. 
Enakega mnenja je bil tudi Tonejec. 

- UE Kranj išče pooblaščenca za poroke na Jezerskem. Plačilo je 40 eur. 
- Če boste dali zeleno luč za Metalcamp, bom sklical zbor občanov, kjer bo organizator predstavil 

vsebino dogodka. V nadaljevanju je župan prosil, da vsak svetnik izrazi mnenje do tega festivala. 
Večina svetnikov je podalo negativno mnenje. 
Tonejec je povedal, da je od občanov dobil različne odzive na novico o Metalcampu. Nekateri so se 
postavili na pozitivno stališče v smislu pohvale, da se ima občina sploh pogum o tem pogovarjati. Drugi 
so izkazali veliko ogorčenost, kako se sploh upamo o tem pogovarjati. »Vem, da tega dogodka na 
Jezerskem nikoli ne bo, me pa moti, da se ljudje o tem sploh niso pripravljeni pogovarjati«.  
Karničar je povedal, da ta festival ne sodi v koncept strategije kraja, ki poudarja zeleno, trajnostno. 
Muri je povedal, da vztraja pri mnenju s prejšnje seje, a se je strinjal s Tonejcem, da ne smemo takoj 
zapreti vrat. 
Sušnik je povedal, da podpira način, kako je župan idejo predstavil občinskemu svetu. Dodal je še, da iz 
varnostnih, logističnih, okoljskih in prostorskih vidikov dogodka na Jezerskem ne moremo sprejeti.   

- Petrol nas prosi za ideje, kako dvigniti promet na bencinskem servisu.  
Karničar je povedal, da se mu zdi ključno, da je delavec domačin. S tem se lahko podaljša delovni čas, s 
tem pa točenje goriva. 
Tonejec je prav tako opozoril na ključni dejavnik, ki bi povečal promet, to je podaljšanje delovnega 
časa.  

- Bankomat se vrača na bencinski servis. Pri dem je zelo aktivno sodeloval tudi eden od domačinov, za 
kar se mu zahvaljujem.  

- Dislocirana enota Glasbene šole Kamnik je bila ustanovljena in Ana uspešno poučuje na Jezerskem. 
- Smo podpisniki dogovora o odpisovanju dolgov. 
- Bil sem na sestanku na Stanovanjskem skladu. Izkazali so interes za sodelovanje pri gradnji stanovanj 

za mlade družine. Možnosti so boljše, ker občina razpolaga s primernim stavbnim zemljiščem. 
- Elektrifikacija Ravenske Kočne se premika v leto 2016. 
- Jasna odhaja, iskali bomo novo osebo za delo na občini. 

 
 
Ad. 11: POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE JEZERSKO 
 

- Markiča je zanimalo, ali izmenjava vzgojiteljic še poteka, saj je bila to zelo lepa praksa. 
Sušnik je pojasnil, da zaradi kadrovskih težav v Železni Kapli zaenkrat ne. 

- Sušnik je predstavil večja gradbena dela, ki so in še potekajo na območju celotne občine: urejanje 
bankin, sanacija gozdnih cest in obcestnega sveta, sanacija brežin Reke pri Kanonirju, cesta in most v 
Kvancih, ureditev poti med serpentinama v spodnjem kraju, sanacija dela tematske poti… 

- Murija je zanimalo, kdo je plačnik zaposlene v Glasbeni šoli Kamnik, ki poučuje na Jezerskem.  
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Durićeva je pojasnila, da učiteljico za delo na Jezerskem v celoti plača občina na podlagi zahtevka 
glasbene šole.  

- Tonejec je opomnil na aktualno temo beguncev. 
 
Seja je bila zaključena ob 20.00 uri. 
 
 
 
Zapisala:          Občina Jezersko 
Mojca Markič         Jurij Rebolj, župan 


