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OBČINA JEZERSKO 
OBČINSKI SVET 
 
 
Številka: 2018-OS-27 
Datum: 27.6.2018 
 
 

Z A P I S N I K 
27. redne seje občinskega sveta Občine Jezersko, ki je bila v torek, 26.6.2018, ob 18. uri v prostorih Občine 
Jezersko, Zg. Jezersko 65. 
 
 
Ad. 1: UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN POTRDITEV DNEVNEGA REDA 
27. 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:  
Peter Sušnik, Drejc Karničar, Primož Muri, Jurij Markič, Mija Murovec, Iztok Tonejec 
 
Upravičeno odsotni: 
Boris Meško 
 
Ostali prisotni vabljeni: 
Jurij Rebolj - župan Občine Jezersko; Mojca Markič, Marko Meško, Špela Tičar - občinska uprava 
 
Ostali prisotni: 
Lidija Nahtigal 
 
 
Predlog dnevnega reda so člani OS prejeli z vabilom za sklic seje.  
 
Primož Muri je predlagal, da se z dnevnega reda umakne 4. točka Odlok o spremembi meje med naseljema 
Kamniška Bistrica in Zgornje Jezersko. Zdi se mu podcenjujoče, nesprejemljivo in neresno, da o stvari, o kateri je 
občinski svet že odločal, po štirinajstih dneh odloča še enkrat. 
 

Župan je predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 01-27-2018: 
Točka 4 se umakne z dnevnega reda? 
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (1 ZA od 5 prisotnih) ugotovil, da SKLEP NI SPREJET. 

 

Župan je predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 02-27-2018: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme dnevni red 27. redne seje, in sicer:  
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Pregled in potrditev zapisnika 26. redne seje občinskega sveta Občine Jezersko 
3. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Jezersko 
4. Odlok o spremembi meje med naseljema Kamniška Bistrica in Zgornje Jezersko – predlog za skrajšan 

postopek sprejema 
5. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Jezersko – prva obravnava  
6. Odlok o priznanjih Občine Jezersko - sprejem  
7. Poročilo župana 
8. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta Občine Jezersko 
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (4 ZA, 1 PROTI od 5 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 

 
Na sejo je prišel Markič. 
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Ad. 2: PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 26. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE JEZERSKO  
 
Zapisnik so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje.  
 
Muri je podal pripombo na zapisnik. Želel je, da se tisto, kar je župan sedaj že večkrat povedal, da je zaradi tega, 
ker je Primož Muri kupil Ankovo karavlo, izgubil vizijo jezerske doline, vendarle zapiše.  
Župan je povedal, da bo zapisano tako, kot on to misli. 
Muri je dodal, naj bo zapisano tako, kot je bilo povedano (magnetogram). 
 

Župan je predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 03-27-2018: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme zapisnik 26. redne seje občinskega sveta Občine Jezersko. 
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (6 ZA, 0 PROTI od 6 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 

 
 
Ad. 3: SKLEP O IMENOVANJU OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE OBČINE JEZERSKO 
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje, poročilo je podala Špela Tičar. 
 
Volilna komisija se imenuje za štiri leta in jo sestavljajo predsednik ter trije člani in njihovi namestniki. 
Predlagane kandidate je imenovala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter pri tem 
upoštevala tudi en predlog, ki je prišel s strani občanke. 
 

Župan je predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 04-27-2018: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejeme Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Jezersko. 
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (6 ZA, 0 PROTI od 6 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 

 
 
Ad. 4: ODLOK O SPREMEMBI MEJE MED NASELJEMA KAMNIŠKA BISTRICA IN ZGORNJE JEZERSKO 
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje, poročilo pa je podal župan Jurij Rebolj. 
 
Župan je povedal, da gre za dopolnitev odloka, dodale so se katastrske občine in številke parcel. Povedal je, da 
mu Poslovnik omogoča, da daje točko še enkrat na glasovanje in da prevzema odgovornost, da je dal točko na 
dnevni red prejšnje in te seje. Povedal je še, da je pred sejo sklical neformalni sestanek. Poudaril je, da Jezersko 
s tem ne izgubi popolnoma nič, država pa pridobi 20 milijonov eur in da je to zanj predvsem in zgolj 
državotvorno dejanje. Glede pogovorov, kaj si je župan za to spogajal je povedal, da pri pogajanjih gleda na 
približno enako uravnoteženost - zamenjat 1,4ha skale, na drugi strani pa grozno velike želje - tu 
uravnoteženosti ni. Povedal je, da on osebno od tega nimam nič. Bo pa pri sebi imel pokrito vest, da je naredil 
vse, kar je v njegovi moči, zato da se je glasovalo še enkrat. 
 
Razprava: 
 
Karničar je povedal, da je bila narejena napaka, ker je bila zadeva prepozno predstavljena, saj se je o določenih 
vsebinskih stvareh treba prej pogovoriti, da se človek potem lahko odloči. Naj se način neformalnih pogovorov 
pred sprejemi težjih, bolj pomembnih stvari, ohrani. Povedal je, da ne spreminja stališč in mnenja, zakaj je 
zadnjič glasoval proti. Ni pa človek, ki bi zapiral vrata stvarem, ki so dolgoročno lahko pozitivne. Zato se je 
odločil zadevo na tej seji podpreti. 
 
Muri je povedal, da bo glasoval proti. Spreminjanje meja ni stvar, s katero bi se tako lahkotno igrali, kot se 
nekateri lahko.  
Naštel je naslednje argumente:  

- Osrednjeslovenska regija je po vseh kazalcih najbolj razvita in levji delež teh sredstev bo tam ostal. Mi 
bomo, če sploh, upravičeni do drobtinice. 

- Obmejne občine imajo takšen status, ker so marginalne, obrobne regije. Ljudje se tu preko meja 
povezujejo, se poznajo. Npr. Kamnik ima tega bistveno manj. Jaz to razumem kot izigravanje pravil, da 
se zasleduje neke interese. 
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- Mi na ta način izgubimo mejo z Občino Solčava oziroma jo obdržimo zgolj v točki. 6 let nazaj je bil 
pogoj nekaj 100m meje. Mi sedaj to distanco izgubljamo s Savinjsko regijo. Isto velja tudi za sosednjo 
občino Solčava. 

- Če gradiš medsosedske odnose, namreč ta odločitev bo vplivala tudi na Občino Solčava, bi bilo prav, da 
bi za mnenje vprašali tudi njih. Gre za stvar treh, ne le Jezerskega in Kamnika. Občina Solčava je na 
konkretno vprašanje, kakšno je njihovo stališče glede tega, z dopisom odgovorila, da so ogorčeni, da se 
to dela enostransko. 

- Prepričan je, da Jezersko v tej zgodbi lahko več izgubi kot pridobi. 
Poudaril je, da je to zanj zelo pomembno, pa tudi če gre samo za skale, zato vprašajmo občane na 
referendumu. To je pomembneje, kot da z enim glasom za ali proti preglasujemo tako pomembno odločitev.  
Želi, da se glasuje poimensko. 
 
Župan je odgovoril, da Muri navaja precej svojih osebnih predvidevanj in namigovanj in podal svoje odgovore: 

- Osrednjeslovenska regija že sedaj kandidira na čezmejnih razpisih SI-AT. Zaradi direktnega stika pa 
lahko Republika Slovenija dobi 20 milij. eur več. Da bo ves denar ostal osrednjeslovenski regiji je le 
predvidevanje. 

- Ko sem bil na občinskem svetu Občine Kamnik glede glasbene podružnice GŠ Kamnik, sem poslušal, 
zakaj bi oni pomagali Jezerskemu, če smo jih zavrnili pri meji. Tudi mi kdaj potrebujemo soseda. 

- Ko bo župan hodil čez leta v Ljubljano, bo drugače, če bo pomahal s papirjem, da smo šli na roke 
državi. V nasprotnem primeru bodo pogajanja za župana težja. To se mi zdi do skupnosti zelo 
odgovorna zadeva. 

- Marsikdo sploh ne ve, da ima Jezersko mejo s Solčavo. Povezujejo nas druge stvari, ne meja. 
- Tudi drugi župani me sprašujejo, kaj bom za to dobil. In začudeni so, ko jim povem, da nič, da je zame 

to državotvorno dejanje. Državo imamo za talca, če se bomo postavljali na pozicijo moči, bomo s tem v 
Ljubljani veliko izgubili in to bo za našo skupnost dolgoročno slabo. 

- Županja Solčave mi je na srečanju januarja povedala, da pred lokalnimi volitvami tega na bo dajala na 
sejo občinskega sveta. 

 
Markič je povedal, da predlagateljem spremembe meje ne verjame in da jim bo tudi Evropa težko verjela, da je 
meja lahko v točki. 
Župan je pojasnil, da je na sestankih izpostavil, da v kolikor zadeve ne bodo šle skozi, da se meja vzpostavi v  
prvotno stanje. To lahko obe občini naredita kadarkoli. Ampak tega oni niso želeli zapisati. 
 
Tonejec je bil mnenja, da se v tem primeru tepeta racionalna in emocionalna odločitev. Postavil se je na 
racionalno stran in zato že zadnjič tako glasoval. Povedal je, da so njegova načela takšna, da če sosedu lahko 
pomaga, mu bom. 
 
Muri je dodal, da ni njegov namen, da bi Kamniku nagajali. Le ta cena se mu zdi previsoka. In vsak razumen 
Kamničan bi mogel to razumeti. Odprta vrata bomo mogoče imeli prvih 14 dni, potem se pozabi. 
 
Karničar je povedal, da je po njegovem mnenju sedaj ključno vprašanje, koliko Jezersko s tem pridobi ali izgubi. 
Prepričan je, da bo Jezersko v celem lahko več pridobilo. In zato bo glasoval za. 
 
Župan je zaključil, da če občinski svet odlok zavrne, se ne obnašamo državotvorno. 
 

Župan je zaključil razpravo in predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 05-27-2018: 
Občinski svet Občine Jezersko o 4. točki dnevnega reda glasuje poimensko. 
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (6 ZA, 0 PROTI od 6 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 
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Župan je predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 06-27-2018: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme Odlok o spremembi meje med naseljema Kamniška Bistrica in Zgornje 
Jezersko. 
 
Karničar ZA     
Markič PROTI     
Meško  ODSOTEN     
Muri PROTI 
Murovec ZA 
Sušnik ZA 
Tonejec ZA 
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (4 ZA, 2 PROTI od 6 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 

 
 
Ad. 5: ODLOK O TURISTIČNI IN PROMOCIJSKI TAKSI V OBČINI JEZERSKO 
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje, poročilo pa je podal Marko Meško. 
 
Od 15. marca 2018 je v veljavi nov Zakon o spodbujanju razvoja turizma, ki določa, da morajo občine uskladiti 
splošne akte, s katerimi je določena turistična taksa. Turistična taksa je pristojbina za prenočevanje, ki jo 
zavezanci plačajo kot nadomestilo za določene storitve in ugodnosti, ki so jim na voljo na turističnem območju 
in se jim ob vsakokratnem koriščenju ne zaračunavajo posebej. Občine določijo turistično takso v znesku do 
2,50 EUR. Novost je promocijska taksa. To je pristojbina, ki je namenjena za načrtovanje in izvajanje trženja ter 
promocije celovite turistične ponudbe Slovenije. Obračuna se poleg turistične takse in znaša 25 % zneska 
turistične takse. Predlog tega odloka določa dvig višine turistične takse, ki je trenutno v veljavi. Višina trenutno 
veljavne turistične takse v Občini Jezersko zanaša 1,00 EUR/osebno na dan. V odloku se predlaga nova višina 
turistične takse in sicer 1,60 EUR/osebno na dan. Tej vrednosti se na podlagi 17. člena ZSRT-1 prišteje 
promocijska taksa v višini 25 % vrednosti turistične takse, to je 0,40 EUR. Tako predlagana skupna višina 
turistične in promocijske takse znaša 2,00 EUR/ osebno na dan. Predlagani dvig turistične takse omogoča 
dodatna sredstva za razvoj turizma, ki jih Občina Jezersko namenja za doseganje ciljev sprejete Strategije 
razvoja 2015 – 2020+ ter za vzdrževanje obstoječe turistične infrastrukture.  
 
Razprava: 
 
Muri je bil mnenja, da gre za veliko povišanje. Vprašal je, kakšna taksa se zaračunava otrokom do sedmega leta. 
Meško je odgovoril, da so ti otroci oproščeni plačevanja takse na podlagi zakona. 
 
Karničar je predlog pohvalil in povedal da se strinja, da ni oprostitve za kampe. 
 

Župan je zaključil razpravo in predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 07-27-2018: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Jezersko – prva 
obravnava. 
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (6 ZA, 0 PROTI od 6 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 

 
 
Ad. 6: ODLOK O PRIZNANJIH OBČINE JEZERSKO 
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje, poročilo pa je podala Mojca Markič. 
 
Markičeva je povedala, da sta bila na prejšnji seji podana dva predloga spremembe besedila odloka, in sicer da 
se razpis za podelitev priznanj objavi vsako leto in da se dve obvezni soglasji predlaganega kandidata priložita 
naknadno. Prvi predlog ni bil upoštevan, drugi je bil upoštevan. 
 
Razprava: 
Karničar je bil mnenja, da je tudi občinski svet lahko eden od predlagateljev. Predlagal je, da je seja KMVVI 
razširjena na cel občinski svet. 
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Občinski svet je bil soglasen, da se Odlok dopolni z možnostjo podelitve priznanja po smrti. 
 

Župan je zaključil razpravo in predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 08-27-2018: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme Odlok o priznanjih Občine Jezersko. 
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (6 ZA, 0 PROTI od 6 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 

 
 
Ad. 7: POROČILO ŽUPANA 
 
Župan informacij zaradi kratkega obdobja med prejšnjo in to sejo ni imel. 
 
 
Ad. 8: POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE JEZERSKO 
 

- Karničar je vprašal, kako napredujejo dela na regionalni cesti v centru vasi. 
Župan je odgovoril, da upa, da bodo dela zaključena v drugi polovici julija. 
Tonejec je pojasnil, da je ta rok realen, če ne bo dodatnih želja. 

- Sušnik je povedal, da je bil na strokovni ekskurziji Geopark Karavanke na Južnem Tirolskem. 
- Murovčeva je potožila, da je na Jezerskem težko nekaj zvedeti. Kako bi lahko bolje širili informacije? 

Župan je povedal, da je občino zelo odprl in dodal, da je na sms obveščanje prijavljenih zelo malo 
občanov. 

 
 
Seja je bila zaključena ob 19.30 uri. 
 
 
 
Zapisala:          Občina Jezersko 
Mojca Markič         Jurij Rebolj, župan 


