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OBČINA JEZERSKO 
OBČINSKI SVET 
 
Številka: 2011-OS-04 
Datum:  3.8.2011 
 
 

Z A P I S N I K 
4. redne seje občinskega sveta Občine Jezersko, ki je bila v torek, 2. 8. 2011, ob 18. uri v prostorih Občine 
Jezersko, Zg. Jezersko 65. 
 
 
Ad. 1: UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN POTRDITEV DNEVNEGA REDA 
 
4. redno sejo občinskega sveta Občine Jezersko je vodil župan Jurij Markič. V uvodu je pozdravil vse prisotne in 
ugotovil, da je na seji prisotnih pet (5) članov občinskega sveta in lahko po določilu 36. člena Poslovnika 
občinskega sveta le-ta veljavno odloča. 
 
Na seji so bili prisotni člani občinskega sveta :  
Boris Meško, Milan Milošič, Ignac Murn, Jurij Rebolj, Peter Sušnik. 
Z nekaj zamude se je seje udeležil Primož Muri. 
 
Opravičeno odsotna: Anja Muri 
 
Ostali prisotni: 
Jurij Markič - župan Občine Jezersko 
Danica Zavrl Žlebir - Gorenjski Glas 
Jasna Durić - občinska uprava 
Mojca Markič - občinska uprava 
 
Predlog dnevnega reda so člani OS prejeli z vabilom za sklic seje.  
 
Razprava: 
Rebolj je predlagal, da točka 13 umakne z dnevnega reda.« 
Župan je pojasnil, da je gre v trinajsti točki le za predlog, ki je namenjen razpravi. 
  

Župan je predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 36/04-os-11: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme dnevni red 4. redne seje, in sicer:  
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Pregled in potrditev zapisnika 3. redne in 1. korespondenčne seje občinskega sveta Občine Jezersko 
3. Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne in osnutek Odloka o ustanovitvi 

skupnega organa za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Gorenjske lekarne 
4. Odlok o spremembi Odloka o izvrševanju proračuna Občine Jezersko za leto 2011 - potrditev 
5. Premoženjska bilanca 2010 
6. Sklep o cenah traktorskih storitev 
7. Sklep o cenah grobnega prostora in uporabi mrliške vežice 
8. Pravilnik o plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles Občinskega sveta in 

drugih organov Občine ter povračilih stroškov 
9. Pravilnik o načinu razpolaganja z darili, ki jih sprejme funkcionar 
10. Predlog sistemizacije delovnih mest javnega zavoda OŠ Matije Valjavca Preddvor za šolsko leto 2011/12 

in soglasje k predlaganemu številu in vrsti oddelkov v enoti vrtec Palček 
11. Menjava zemljišč 
12. »Kanalizacijski sistem za naselje Zgornje Jezersko« - sklep SVLR 
13. Prometna ureditev doline Ravenske Podkočne 
14. Poročilo župana 
15. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta Občine Jezersko 
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (5 ZA od 5 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 
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Ad. 2: PREGLED ZAPISNIKA 3. REDNE IN 1. KORESPONDENČNE SEJE OS OBČINE JEZERSKO 
 
Zapisnika so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje. Pripomb k zapisnikoma ni bilo.  
 

Župan je predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 37/4-os-11: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme zapisnik 3. redne seje občinskega sveta Občine Jezersko. 
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (5 ZA od 5 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 

 

Župan je predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 38/4-os-11: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme zapisnik 1. korespondenčne seje občinskega sveta Občine Jezersko. 
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (5 ZA od 5 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 

 
 
Ad. 3: OSNUTEK ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA GORENJSKE LEKARNE IN OSNUTEK ODLOKA O 
USTANOVITVI SKUPNEGA ORGANA ZA IZVRŠEVANJE USTANOVITELJSKIH PRAVIC V JAVNEM ZAVODU 
GORENJSKE LEKARNE 
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje, poročilo pa je podala Mojca Markič. 
 
Pripravljavec obeh osnutkov Odlokov in gradiv za občinsko sejo je Lex Localis, Inštitut za lokalno samoupravo in 
javna naročila Maribor. Predloga besedil odlokov sta bila občinam poslana začetek leta 2011 in občine so na 
besedili lahko podale pripombe. Na podlagi pripomb je omenjeni inštitut pripravil obravnavana osnutka 
Odlokov. 
 
a) Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne 
Odlok temelji na Zakonu o zavodih in Zakonu o lekarniški dejavnosti. Javni zavod Gorenjske lekarne je naslednik 
delovne organizacije Gorenjske lekarne Kranj, in sicer do leta 1992. Za tem je Svet zavoda Gorenjske lekarne 
sprejel sklep, s katerim se je obstoječa delovna organizacija statusno preoblikovala v Javni zavod Gorenjske 
lekarne.  
 
Gradivo obsega celoten seznam občin ustanoviteljic z ustanovitvenimi deleži in kasnejše spremembe zaradi 
nastajanja novih občin. Na začetku so bile občine ustanoviteljice Radovljica, Jesenice, Kranj, Škofja Loka in Tržič;  
delež v javnem zavodu jim je bil dodeljen glede na število prebivalcev na dan 16.9.1992. V kasnejših letih so se 
te občine delile, ustanovljene so bile nove občine; v gradivu na str. 7 so predstavljene vse občine 
z ustanoviteljskimi deleži. Ker v preteklosti ustanovitveni deleži občin nikoli niso bili urejeni, je glavni namen 
tega Odloka urediti razmerja med občinami ustanoviteljicami in javnim zavodom na podlagi sklenjenih 
sporazumov o razdelitvi premoženja občin. Ustanovitveni deleži občin so v Odloku prikazani v 3. členu, kjer je 
razvidno, da ustanovitveni delež Občine Jezersko znaša 0,338%. 
 

Župan je predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 39/4-os-11: 
Sprejme se osnutek Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne. 
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (6 ZA od 6 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 

 
b) Osnutek Odloka o ustanovitvi skupnega organa za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu 

Gorenjske lekarne 
Namen Odloka je ustanovitev skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem zavodu 
Gorenjske lekarne. Skupni organ sestavljajo župani. Javni zavod brez sprejetja tega Odloka formalno in 
zakonsko ne more obstajati. 
 

Župan je predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 40/4-os-11: 
Sprejme se osnutek Odloka o ustanovitvi skupnega organa za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem 
zavodu Gorenjske lekarne 
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (6 ZA od 6 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 
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Ad. 4: ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE JEZERSKO ZA LETO 2011 - 
potrditev 
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje, poročilo pa je podala Mojca Markič. 
 
Ker je bil Odlok o spremembi odloka o izvrševanju proračuna Občine Jezersko za leto 2011 sprejet na 
korespondenčni seji je prav, da ga občinski svet potrdi še na redni seji. 
 
Gre za rebalans, t.j. spremembo proračuna znotraj proračunskega leta. Župan je podal predlog rebalansa 
proračuna Občine Jezersko za leto 2011 za potrebe koriščenja deleža sredstev Občine za sofinanciranje 
investicij po Zakonu o financiranju občin (ZFO-1) v letu 2011. Postavke, ki so predlagane v realizacijo v predlogu 
rebalansa, bodo realizirane le v primeru, da Občina ne bo pridobila sklepa SVLR za koriščenje sredstev za 
izgradnjo kanalizacijskega sistema do avgusta 2011. 
 
Občina Jezersko je za koriščenje sredstev po 23. členu ZFO-1 že pripravila vlogo za sofinanciranje izgradnje 
kanalizacijskega sistema. Ker pa Občina s strani SVLR še ni prejela sklepa o sofinanciranju, nam je bil s strani 
SVLR v zadnjih dneh pred rokom za oddajo vlog podan predlog, naj oddamo še »rezervno« vlogo za nek drug 
projekt, v kolikor sklepa o sofinanciranju kanalizacijskega sistema ne bi dobili. Kajti v tem primeru bi lahko ostali 
tudi brez sredstev, ki nam pripadajo po 23. členu ZFO-1, saj gre za sredstva, ki se ne morejo prenašati v 
naslednje leto. 
 
Predvidene so investicije za sanacijo ceste v Komatevro, sanacijo ceste Ancelj-tovorna žičnica, ureditev ceste pri 
Mavarju, ureditev avtobusnega postajališča Lustik, sanacijo mostu pri jezeru ter varovanje vodnega zajetja. 
 
V kolikor pa Občina uspe s pritožbo na zavrnilni sklep za sofinanciranje izgradnje kanalizacije, bodo vsa sredstva 
namenjena za izgradnjo kanalizacije. 
 
Razprava: 
Murn je predlagal sanacijo dela poti proti kmetiji Spodnji Virnik. 
Župan se je s predlogom strinjal in zagotovil, da bo skušal najti sredstva tudi za sanacijo te ceste.  
 
Rebolja je zanimalo, ali se sredstva po ZFO-1 lahko namenijo za karkoli ali le za ceste. 
Župan je razložil, da se sredstva lahko porabijo za investicijske projekte s področja lokalne javne infrastrukture 
ter za investicijske projekte posebnega pomena, ki so v interesu prebivalcev. 
 

Župan je zaključil razpravo in predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 41/4-os-11: 
Občinski svet Občine Jezersko potrjuje na 1. korespondenčni seji z dne 29.6.2011 sprejet Odlok o spremembi 
odloka o izvrševanju proračuna Občine Jezersko za leto 2011. 
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (6 ZA od 6 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 

 
 
Ad. 5: PREMOŽENJSKA BILANCA 2010 
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje, poročilo pa je podala Jasna Durić. 
 
Konsolidirana premoženjska bilanca občine je akt, v katerem je prikazano konsolidirano stanje premoženja 
občine. Konsolidirano premoženjsko bilanco se izdela na podlagi podatkov iz bilanc stanja. 
 
Občinski svet je na svoji 3. redni seji sprejel bilanco stanja Občine Jezersko na dan 31.12.2010. V premoženjsko 
bilanco Občine Jezersko sta kot njena posredna uporabnika vključena le Osnovno zdravstvo Gorenjske in 
Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor.  
 
Namen te točke dnevnega reda je seznanitev s konsolidirano premoženjsko bilanco Občine Jezersko.  
 

Župan je predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 42/4-os-11:  
Občinski svet Občine Jezersko se je seznanil s konsolidirano premoženjsko bilanco Občine na dan 31. 12. 
2010. 
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Župan je na podlagi izida glasovanja (6 ZA od 6 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 

 
 
Ad. 6: SKLEP O CENAH TRAKTORSKIH STORITEV 
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje, poročilo pa je podala Mojca Markič. 
 
Prihodki občine so lahko tudi njeni lastni prihodki. Ker ima Občina Jezersko v lasti traktor, so eden takih 
prihodkov  lahko traktorske storitve, vendar mora občinski svet s sklepom potrditi ceno teh storitev. Cena za 
traktorske storitve je v letu 2010 znašala 29,23EUR, v tem sklepu predlagana cena pa je 30,00EUR/uro (cena 
vključuje DDV). Sklep za ceno traktorskih storitev velja do spremembe tega sklepa. 
 
Razprava: 
Murn je menil, da za to ceno traktorja ne bo nihče najel. 
Rebolj je podvomil, ali je sploh smiselno, da občina ima traktor.  
 
Župan je predlagal popravek sklepa, tako da se nov sklep glasi: »Občinski svet Občine Jezersko sprejme Sklep o 
cenah traktorskih storitev, v predlaganem besedilu«. 
 

Župan je zaključil razpravo in predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 43/4-os-11: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme Sklep o cenah traktorskih storitev, v predlaganem besedilu. 
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (6 ZA od 6 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 

 
 
Ad. 7: SKLEP O CENAH GROBNEGA PROSTORA IN UPORABI MRLIŠKE VEŽICE 
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje, poročilo pa je podala Mojca Markič. 
 
Podlaga sklepu je občinski Odlok o načinu in pogojih gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja 
pokopališč in spominskih obeležij ter opravljanja pokopaliških in pogrebnih storitev v Občini Jezersko. Vse 
našteto Občina ureja v okviru režijskega obrata.  
 
Župan je predstavil predlagane cene: 
Letna najemnina za enojni grob znaša 15,00EUR, za dvojni grob pa 30,00EUR (cene so z DDV). 
Cena uporabe mrliške vežice za en dan (brez noči) znaša 30,00EUR, za dva dni (z eno nočjo) pa 60,00EUR (cene 
so z DDV). 
 
Razprava: 
Meško je predlagal popravek v tekstu, ki se nanaša na najemnino za grobni prostor, in sicer ni pred besedo 
najemnina dodal besedo letna, tako da se sklep glasi: »Letna najemnina za posamezno vrsto groba znaša….« 
 
Murn je opozoril na nesmiselno vsebino table, ki omejuje parkiranje ob pokopališču pri farni cerkvi.  
Župan je predlagal, da se besedo uporabniki zamenja za obiskovalci. Zagotovil je, da bo občina vsebino table 
ustrezno popravila. 
 

Župan je zaključil razpravo in predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 44/4-os-11: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme Sklep o cenah grobnega prostora in uporabi mrliške vežice, v 
predlaganem besedilu. 
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (6 ZA od 6 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 

 
 
Ad. 8: PRAVILNIK O PLAČILIH OZIROMA SEJNINAH OBČINSKIH FUNKCIONARJEV IN ČLANOV DELOVNIH TELES 
OBČINSKEGA SVETA IN DRUGIH ORGANOV OBČINE TER POVRAČILIH STROŠKOV 
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje, poročilo pa je podala Mojca Markič. 
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Občina tovrstni pravilnik že ima, vendar je bila sprememba pravilnika nujna, saj ga je bilo potrebno uskladiti 
z veljavno zakonodajo (Zakon o lokalni samoupravi) ter zneske sejnin spremeniti v evre. 
 
Pravilnik se smiselno uporablja za plačevanje sejnin občinskim funkcionarjem (župan, podžupan in člani 
občinskega sveta), članom delovnih teles (komisije, odbori) ter članom nadzornega odbora.  
 
Plačila županu in podžupanu določa Zakon o lokalni samoupravi. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja je izdala Sklep o določitvi plače županu, Sklep o določitvi plače podžupanu pa je izdal župan. 
 
Sejnina za udeležbo predstavnika občinskega sveta na redni seji znača 30,00EUR, na izredni seji 15,00EUR, za 
vodenje seje po pooblastilu župana pa 40,00EUR. 
 
Sejnina člana delovnega telesa znaša 30,00EUR za vodenje seje in 20,00EUR za udeležbo na seji. 
 
Sejnina člana nadzornega odbora za vodenje seje nadzornega odbora znaša 30,00EUR, za udeležbo na seji 
20,00EUR, za vodjo nadzornega pregleda 30,00EUR, za člana delovne skupine nadzornega pregleda pa 
20,00EUR. 
 
Razprava: 
Murija je zanimalo, kako je s plačilom predstavnika v Svetu zavoda Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor.  
Župan je obrazložil, da se vprašanje nanaša na 12. člen Pravilnika in da naj Muri prinese dokazila o udeležbi na 
sestankih. 
 
Muri je zastavil vprašanje glede pisanja zapisnikov na sejah odborov. Njegov predlog je, da se zapisnik lahko 
piše na sami seji v pripravljen „formular“ in da ga ni potrebno prepisovati na računalnik. 
Podžupan je pojasnil, da je zaradi samega sledenja in realizacije sklepov zapisnik nujen. Če zapisnika ni, se lahko 
postavi vprašanje, ali sploh lahko govorimo o seji. Kadar pa govorimo o seji, veljajo enake določbe, kot so 
določene za sejo občinskega sveta. 
Župan je predlagal, da se na roke napisan zapisnik lahko skenira in shrani v digitalni obliki. 
Muri se je s tem strinjal. 
Rebolj se strinjal s podžupanom, vendar je predlagal, da se določi enega zapisnikarja za vse odbore. 
Sklep drugega dela razprave: Zapisnik se lahko piše na roke in skenira. Kasneje ga občinska uprava lahko 
prepiše, če je napisan čitljivo. 
 
Rebolja je zanimalo, ali je vsebina pravilnika primerljiva z ostalimi občinami. 
Župan je odgovoril, da se višine sejnin v Pravilniku lahko primerjajo z občinami, ki so po številu prebivalstva 
podobne Občini Jezersko. 
 

Župan je zaključil razpravo in predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 45/4-os-11: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme Pravilnik o plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev in članov 
delovnih teles Občinskega sveta in drugih organov Občine ter povračilih stroškov. 
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (6 ZA od 6 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 

 
 
Ad. 9: PRAVILNIK O NAČINU RAZPOLAGANJA Z DARILI, KI JIH SPREJME FUNKCIONAR 
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje, poročilo pa je podala Mojca Markič. 
 
Komisiji za preprečevanje korupcije je vsako leto do 31.3. potrebno oddati poročilo o prejetih oziroma izdanih 
darilih občinskih funkcionarjev. Priloga poročilu so obrazci o evidentiranju sprejetega darila. 
 
V Zakonu o nezdružljivosti opravljanja funkcije s pridobitno dejavnostjo je navedeno, da način vodenja seznama 
prejetih in izdanih daril uredi organ s splošnim aktom. 
 
Funkcionar lahko prejme le protokolarno ali priložnostno darilo. Priložnostna darila manjše vrednosti postanejo 
last funkcionarja. Darila, ki presegajo vrednost 62,59EUR oziroma 125,19EUR skupne vrednosti od iste osebe, 
postanejo last občine. O vseh prejetih in izdanih darilih je potrebno voditi evidenco. 
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Župan je predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 45/4-os-11: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme Pravilnik o načinu razpolaganja z darili, ki jih sprejme funkcionar. 
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (6 ZA od 6 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 

 
 
Ad. 10: PREDLOG SISTEMIZACIJE DELOVNIH MEST JAVNEGA ZAVODA OŠ MATIJE VALJAVCA PREDDVOR ZA 
ŠOLSKO LETO 2011/12 IN SOGLASJE K PREDLAGANEMU ŠTEVILU IN VRSTI ODDELKOV V ENOTI VRTEC PALČEK 
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje, poročilo pa je podala Jasna Durić. 
 
Ravnatelj pošlje vsako leto Občini predlog sistematizacije. V prejšnjih letih je ta predlog potrjeval s sklepom 
župan, letos pa smo se, tudi na podlagi sistema drugih občin odločili, da bo sistematizacijo potrjeval občinski 
svet. 
 
Na Jezerskem imamo lahko le en kombiniran oddelek. Praviloma je v tem oddelku lahko 17 otrok, zakon pa 
dopušča povišanje števila otrok v oddelku za največ 2. Tako je v jezerskem vrtcu dejansko 19 otrok. 
 

Župan je predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 46/4-os-11: 
Sprejme se sklep o določitvi števila otrok v vrtcu Palček pri OŠ Matije Valjavca Preddvor v predlaganem 
besedilu. 
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (6 ZA od 6 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 

 
Na podlagi seznama, ki ga Občini pošlje ravnatelj, občinski svet vsako leto sprejme sistematizacijo delovnih 
mest za vrtec Palček na Jezerskem. V vrtcu na Jezerskem imamo zaposlenih 3,25 oseb - eno vzgojiteljico, eno 
pomočnico vzgojiteljice in še eno pomočnico, hišnika, kuharico, čistilko, … Zadnji trije opravljajo delo tako za 
vrtec kot za šolo. 
 
Razprava: 
Rebolja je zanimalo, kaj se zgodi, če je število večje od 19. 
Durićeva je pojasnila, da število otrok v vrtcu ne more biti višje od 19. 
Rebolja je zanimalo, kaj pomeni znesek 73.898,00EUR. 
Duričeva je pojasnila, da gre za razliko med plačilom staršev in ceno storitve ter dodatno pokrivanje izgube 
vrtca. 
 

Župan je zaključil razpravo in predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 47/4-os-11: 
Sprejme se sklep o sistematizaciji delovnih mest javnega zavoda OŠ Matije Valjavca Preddvor, enota Vrtec 
Palček za šolsko leto 2011/2012 v predlaganem besedilu. 
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (6 ZA od 6 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 

 
Prav tako je potrebna tudi sistematizacija za osnovno šolo. V Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja je točno določeno, katere stvari v šolstvu plača država, katere pa občina. Tako mora jutranje 
varstvo vozačev, razen 1. razreda, plačati občina. Jutranje varstvo za prvošolce pa plačuje država. 
 

Župan je predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 48/4-os-11: 
Sprejme se sklep o sistematizaciji delovnih mest javnega zavoda OŠ Matije Valjavca Preddvor za šolski 
oddelek Podružnične šole Jezersko za šolsko leto 2011/2012  v predlaganem besedilu. 
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (6 ZA od 6 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 

 
 
Ad. 11: SOGLASJE K MENJAVI IN BREZPLAČNEMU PREVZEMU ZEMLJIŠČ 
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje, poročilo pa sta podala župan in Jasna Durić. 
 



04_seja_OS_282011 

 - 7 -  

V lanskem letu so se začele urejati zemljiške zadeve za ureditev občinske javne poti mimo »Mavarja«. Ker je na 
tem območju kar nekaj lastnikov, je potrebnih veliko menjav zemljišč, da bomo na koncu imeli lastniško 
povsem urejeno občinsko pot.  
Kartografski prikaz menjav je priložen v gradivu. 
 
Stroški Občine ob urejanju lastništva so geodetske izmere in cenilec zemljišč, saj gre za javne površine, ki jih je 
potrebno ob vsaki menjavi ali prodaji oceniti. 
 

Župan je predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 49/4-os-11: 
Občinski svet Občine Jezersko daje soglasje k menjavi  naslednjih nepremičnin: 
- del parc.št. 749 v izmeri 1.233 m

2 
zkvl.št. 554 k.o. Zg. Jezersko za – del  parc. št. 649  v izmeri 99 m

2
,  del 

parc. št. 648 v izmeri 169 m
2
, del parc. št. 645/4 v izmeri 470  m

2
 in del parc. št. 645/1 v izmeri 381 m

2
 vse 

zkvl. št. 3 k.o. Zg. Jezersko; 
- del parc.št. 749 v izmeri 183 m

2  
zkvl.št. 554 k.o. Zg. Jezersko za – del  parc. št. 677/6  v izmeri 33 m

2
  zkvl. št. 

508 k.o. Zg. Jezersko in del parc. št. 677/11 v izmeri 103 m
2
 zkvl. št. 508 k.o. Zg. Jezersko; 

- del parc.št. 749 v izmeri 158 m
2  

zkvl.št. 554 k.o. Zg. Jezersko – za del parc. št. 677/11 v izmeri 124 m
2
 zkvl. 

št. 366; 
- del parc.št. 749 v izmeri 781 m

2  
zkvl.št. 554 k.o. Zg. Jezersko za – del parc. št. 677/1  v izmeri 706 m

2
  zkvl. št. 

123 k.o. Zg. Jezersko; 
- del parc.št. 749 v izmeri 473 m

2  
zkvl.št. 554 k.o. Zg. Jezersko za – del parc. št. 677/5  v izmeri 1.176 m

2
  zkvl. 

št. 87 k.o. Zg. Jezersko. 
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (6 ZA od 6 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 

 

Župan je predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 50/4-os-11: 
Občinski svet Občine Jezersko daje soglasje k brezplačnemu prenosu naslednjih nepremičnin, ki so v lasti 
fizičnih oseb, vse k.o. Zg. Jezersko: 
- del parc.št. 637/1 v izmeri 83 m

2  
vl. št. 249; 

- del parc. št. 677/11 v izmeri 5 m
2 

zkvl.št. 366 in del parc. št. 677/14 v izmeri 4 m
2
 zkvl. št. 509;  

- del parc. Št. 677/11 v izmeri 15 m
2  

vl.št. 366, del parc. št. 677/15 v izmeri 10 m
2
 in del parc. št. 677/16 v 

izmeri 10 m
2
 obe zkvl. št. 90. 

 
Župan je na podlagi izida glasovanja (6 ZA od 6 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 

 

Župan je predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 51/4-os-11: 
Občinski svet Občine Jezersko pooblašča župana, da za navedene menjave zemljišč takoj sklene menjalne 
predpogodbe, ko pa bodo zato podani pogoji, pa menjalne pogodbe. 
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (6 ZA od 6 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 

 
 
Ad. 12: »KANALIZACIJSKI SISTEM ZA NASELJE ZGORNJE JEZERSKO« - SKLEP SVLR 
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje, dodatek, Pritožbo na sklep, pa na sami seji. 
Poročilo je podal župan. 
 
Občina Jezersko ima za projekt gradnje kanalizacijskega sistema pridobljeno vso potrebno dokumentacijo, prav 
tako peljemo postopek javnega razpisa za izbiro izvajalca. Vendar pa smo s strani SVLR dobila zavrnilni sklep za 
sofinanciranje investicije. Občina se je na ta sklep pritožila, vendar v uspeh pritožbe dvomim. 
 
Z BSC-ja pa smo dobili obvestilo, da se pripravlja naslednji javni poziv za razvoj regij, ki bo predvidoma objavljen 
jeseni 2011. To pomeni, da če s pritožbo ne uspemo, se bomo prijavili na nov razpis, katerega sredstva bomo 
koristili v letih 2012 in 2013. 
 
Razprava: 
Murn je menil, da je začeti z gradnjo kanalizacije v jeseni nesmiselno. 
Župan je podal odgovor, da bi z gradnjo začeli le zaradi koriščenja sredstev. 
Rebolj je menil, da bi za storjene napake v vlogah za razpis nekdo moral odgovarjati. 
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Ad. 13: PROMETNA UREDITEV RAVENSKE PODKOČNE - PREDLOG 
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje, poročilo pa je podal župan. 
 
S podžupanom sva proučila stanje v Ravenski Podkočni in predlagala režim prometne ureditve. Tovrstna 
ureditev ni dolgoročna, bi pa z njo uredili trenutno nevzdržne prometne razmere predvsem za vikende. 
Dolgoročno je smiselna ureditev parkirišč ob jezeru, vendar je predhodno potrebno parkirne prostore vnesti v 
prostorske plane in urediti lastništvo. 
 
S predlaganim režimom bi dovolili promet do »Velikega placa«, kjer bi uredili parkirni prostor. Od tam naprej bi 
bila vožnja dovoljena le za intervencijska vozila in oskrbovanje koč. K že obstoječemu znaku prepovedano 
parkiranje in ustavljanje pri lovski koči bi dodali dopolnilno tablo v dolžini 2 km in tablo za vodovarstveno 
območje. Še en znak prepovedano parkiranje in ustavljanje bi postavili na koncu »Anceljskega travnika«, na 
začetku »Velike ravni« bi postavili znak za parkirišče, na koncu »Velike ravni« pa znak prepovedan promet v obe 
smeri z dopolnilno tablo. V obratni smeri bi na koncu »Velike ravni« stal znak prepovedano parkiranje in 
ustavljanje v dolžini 2km ter vodovarstveno območje.  
 
Prometna ureditev je potrebna tako zaradi varovanja vodnega vira kot tudi zaradi vzdrževanja ceste. 
 
Razprava:  
Muri: »Promet v »anceljski dolini« je nemogoč. S temi ukrepi prometa ne bomo omejili. Drugje, predvsem v 
tujini, so take doline zaprte, organiziran pa je prevoz npr. s konjsko oprego. Kamorkoli greš, povsod plačaš in 
nobene potrebe ni, da je Jezersko izjema. Nasprotujem rampi, predlagam zaporo z dopolnitvijo »dovoljeno za 
intervencijo, lastnike zemljišč, Jezerjane, …« Menim, da bi na ta način lahko vzpostavili red.« 
Meško: »Upoštevanje predpisov naj se nadzoruje z občinskim redarjem.« 
Župan: »Vendar za to potrebujemo znake.« 
Rebolj: »Za Jezerjane se lahko uvedejo dovolilnice.« 
Meško: »Lovci imamo za v Komatevro nalepko. Tudi v Bohinju imajo kartico gost Bohinja.« 
Murn:«Bojim se, da z rampo ne bomo veliko rešilo. Ideja župana se mi zdi dobra. Predlagam izogibališča.« 
Sušnik: »V začetku želimo vzpostaviti red in koncentrirati vozila na eno mesto. Naslednji ukrep je lahko 
pobiranje parkirnine. Ko se vzpostavi red, lahko vključimo redarje in policijo.« 
Župan: »Šele ko vzpostavimo red, lahko začnemo s pobiranjem parkirnine/vstopnine pri jezeru.« 
Muri: Zaračunavanje parkirnine ljudi ne bo zavrnilo. Misliti moramo tudi na pešce, ki se znajdejo v oblaku prahu 
za avtomobili. Dolgoročno moramo ciljati predvsem na pešce.« 
Rebolj: »Mislim, da se okrog jezera da dobiti prostor za 150 avtomobilov. Cesta pa se zapre z dopolnilo tablo. Za 
transport se uvede konje, kombije, … Parkirišča se lahko postavijo tudi na »Velikem placu«, vendar z lovilci 
olja.« 
Sušnik: »Če tega režim ne vzpostavimo, ali smo kaj rešili?« 
Rebolj: »Če izvedemo zaporo in parkirišča v tem delu, lahko enako naredimo po celem Jezerskem.« 
Sušnik: »Problem so parkirni prostori in lastništvo zemljišč.« 
Rebolj: »Lastnikom se lahko daje nadomestilo, saj se bo parkirnina zaračunavala.« 
Sušnik: »Ali je bolje, da se nadaljuje obstoječa situacija ali pa se postopoma uvaja nov režim?« 
Rebolj: »Rampa ni smiselna že zaradi intervencije.« 
Milošič: «Podpiram predlog, na tak način peljemo problem v pravo smer. Začasno promet skoncentrirajmo, čez 
zimo pa uredimo lastniško področje.« 
Rebolj: Kaj bomo s to ureditvijo dosegli?« 
Sušnik: »S tem bomo uredili parkiranje in tako izboljšali nadzor.« 
Župan: »Le na ta način lahko uvedemo tudi redarje.« 
Milošič: »S parkiranjem na »Velikem placu« bomo začeli vzpodbujati ljudi k hoji.« 
Muri: »Takoj, brez stroška, lahko uvedemo »inkasanta«. Prepričan sem, da bodo morala biti uradna parkirišča z 
lovilci olj.« 
Sušnik: »Če nekje nekaj zaračunavaš, morajo biti površine urejene.« 
Muri: »Na začetku bo težko, čez čas pa bo sistem postal rutina.« 
Rebolj: »Za pobiranje parkirnine ne potrebujemo študenta, lahko postavimo tudi parkomat.« 
Župan je povzel ideje: Varianta 1: upošteva se predlog ureditve s prometnimi znaki; Varianta 2: uredijo se 
parkirišča ob jezeru in uvede sistem Logarske doline. 
Rebolj: »Če dorečemo odškodnino, grem v pridobivanje soglasij.« 
 
Rebolj: »Kako bo s pluženjem te ceste?« 
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Župan: »V tem trenutku na to vprašanje še težko odgovorim. Dana je bila pobuda za pluženje ceste do konca 
»anceljskega« travnika, verjetno pa bo dana tudi pobuda za pluženje do Gorniškega centa. O tem bo odločil 
občinski svet.« 
Župan je na koncu razprave podal sklep: V prihodnje bomo še razmišljali o tej tematiki, vsak od svetnikov pa naj 
poda svoj konkretni predlog.  
 
 
Ad. 14: POROČILO ŽUPANA 
 
Župan je občinskemu svetu podal naslednje informacije: 
 
- Podpisali smo pogodbo o vzdrževanju gozdnih cest za cesti v Vernikovo in Ankovo planino. 
- Na vodnem zajetju smo uredili telemetrijo. 
- Intenzivno potekajo dogovarjanja o elektrifikaciji Ravenske Podkočne in čezmejni elektrifikaciji. 
- Trudimo se, da bi država v svoje proračune namenila še kaj denarja za regionalno cesto Jezersko-Preddvor. 
- Naročene imamo tri idejne projekte oziroma načrte: 1. Občinska stavba; 2. Počivališče za kolesarje ob 

deželni meji in ureditev vaškega jedra; 3. Povezava zgornjega in spodnjega pokopališča ob farni cerkvi. 
- Veliko smo naredili na urejenosti okolja; porušili smo brunarico ob poti do jezera, redno čistimo kamp in 

lokalne poti, … 
- V občinski upravi smo zaposlili eno osebo na mesto svetovalca. V prihodnje nameravamo zaposliti še eno. 

 
 
Ad. 15: POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE JEZERSKO 
 
- Meško: Lahko bi določilo mesto za odpadne veje. 

Župan je odgovoril, da bo odlaganje tovrstnih odpadkov delovalo na individualni osnovi. 
- Murn: Zakaj Komunala Kranj zaračuna odvoz smeti 5×, praznijo pa le vsak drugo teden. 

Rebolj je povedal, da bo izpostavil vprašanje na skupščini Komunale Kranj. 
- Rebolj: Na Odboru za kmetijstvo in gozdarstvo smo govorili o daljinskem ogrevanju. Če se bo gradnja 

kanalizacije zamaknila, bi lahko projekt vključili v kanalizacijo. 
- Rebolj: V anketi Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo se je glede upravljanja z gozdovi pojavilo mnenje, da se 

mora še posebej občina dokazati z gospodarjenjem občinskih gozdov.  
Župan je obrazložil, da gozdni plan omogoča posek do 10.000m3 letno. Vendar bi tak posek pomenil veliko 
rano v naravo, zato se bo sekalo posamično. 

- Milošič: Kako poteka projekt ureditve tematske poti? 
Markičeva je odgovorila, da je v teku priprava idejnega projekta zasnove poti ter da se pripravljajo vsebine 
za informativne table. 

 
 
Seja je bila zaključena ob 20.50 uri. 
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