
OBČINA JEZERSKO 
Zg. Jezersko 65, 4206 Zg. Jezersko 
Tel. 04/25 45 110, fax. 04/25 45 111 
obcina@jezersko.si 
 
 
Številka: 030-0001/2016 
Datum: 26.09.2018 
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ZADEVA: Sklep o razpisu naknadnega referenduma o Odloku o spremembi meje med 
naseljema Kamniška Bistrica in Zgornje Jezersko (Uradni vestnik Občine 
Jezersko, št. 5/2018), ki ga je sprejel Občinski svet Občine Jezersko na 27. 
redni seji dne 26. 6. 2018 

PRAVNA PODLAGA: 46. in 47.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – 
ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 

15., 74. in 76. člen Statuta Občine Jezersko (Uradni vestnik Občine Jezersko, 
št. 05/2017 – UPB1), 

12.a člen Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 
– uradno prečiščeno besedilo in 6/18 – odl. US). 

PRIPRAVLJALEC: Občinska uprava Občine Jezersko 

NAMEN: Obravnava in sprejem 

PREDLAGATELJ: Župan Jurij Rebolj 

POROČEVALEC: Andrej Tepina, Občinska uprava Občine Jezersko 

OBRAZLOŽITEV: 

 

Občinski svet Občine Jezersko je na 27. redni seji dne 26. 6. 2018 z večino 
glasov sprejel Odlok o spremembi meje med naseljema Kamniška Bistrica in 
Zgornje Jezersko (v nadaljevanju: Odlok). Odlok je bil naslednji dan objavljen v 
Uradnem vestniku Občine Jezersko.  

Dne 3. 7. 2018 je Primož Muri, Zg. Jezersko 151, 4206 Zg. Jezersko vložil 
pobudo volivcev za vložitev zahteve za razpis naknadnega referenduma o 
Odloku. Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – 
uradno prečiščeno besedilo in 6/18 – odl. US) v 12.a členu predpisuje, da se  
zahteva za razpis referenduma vloži v sedmih dneh po sprejemu zakona, 
Zakon o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 
94/07) pa v 46. členu predpisuje, da se  zahteva za razpis referenduma vloži v 
petnajstih dneh po sprejemu splošnega akta. Oba pogoja sta v navedenem 
primeru izpolnjena. Pobudi je pobudnik priložil podpise 147 volivcev od 
katerih je 142 veljavnih. Statut Občine Jezersko (Uradni vestnik Občine 
Jezersko, št. 05/2017 – UPB1) v 72. členu predpisuje, da mora biti podpora 
podprta s podpisi najmanj stotih volivcev v občini, kar je pobudnik zagotovil. 

Župan Občine Jezersko je dne 10. 7. 2018 izdal Odredbo o določitvi obrazca 
podpore volivca in roka za zbiranje podpisov (Uradni vestnik Občine Jezersko, 
št. 06/2018), kjer je določil obrazec za zbiranje podpore in rok, ki je potekal od 
4.9.2018 do 9.10.2018, kar je ustrezalo določilu 12.a člena Zakon o 



referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno 
prečiščeno besedilo in 6/18 – odl. US), ki v tretjem odstavku določa rok za 
zbiranje podpisov volivcev za podporo zahtevi petintrideset dni. O tem je takoj 
obvestil Ministrstvo za notranje zadeve in pobudnika ter novico objavil na 
spletni strani Občine Jezersko.  

Obvestilo o datumu zbiranja podpisov z natančnim navodilom načina 
zagotovitve podpore za razpis naknadnega referenduma je bilo en dan pred 
začetkom zbiranja podpisov posredovano vsem gospodinjstvom v občini, 
objavljeno na vseh oglasnih deskah v občini in občinski stavbi ter spletni strani 
Občine Jezersko.   

Pobudnik Primož Muri, Zg. Jezersko 151, 4206 Zg. Jezersko je dne 25. 09. 2018 
vložil zahtevo volivcev za razpis naknadnega referenduma o Odloku, osebno 
na sedežu Občine Jezersko. 12.a člen Zakona o referendumu in o ljudski 
iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo in 6/18 – odl. 
US) predpisuje, da se zahteva volivcev lahko vloži najpozneje v sedmih dneh 
po preteku roka za zbiranje podpisov volivcev. Zahtevi je pobudnik priložil 46 
veljavnih obrazcev podpore volivca. Drugi odstavek 46. člena Zakon o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) 
predpisuje, da mora Občinski svet razpisati referendum, če to zahteva najmanj 
pet odstotkov volivcev v občini in če tako določa zakon ali statut občine. 
Statut Občine Jezersko v 73. členu določa, da se šteje, da je zahteva za razpis 
referenduma vložena, če jo je v določenem roku podprlo s svojim podpisom 
zadostno število volivcev. Ministrstvo za notranje zadeve je Občino Jezersko z 
dopisom št. 041-42/2018/19(1322-01) z dne 3. 9. 2018 in prilogami obvestilo, 
da je na dan 3. 9. 2018 v Občini Jezersko 539 volilnih upravičencev. Ta podatek 
je objavljen tudi na njihovi spletni strani (na povezavi: 
http://www.mnz.gov.si/si/novinarsko_sredisce/novica/10378/). Glede na 
podatke iz dopisa MNZ je župan ugotovili, da najmanj 5% volivcev znaša 27 
volivcev. O tem je z dopisom z dne 4. 9. 2018 obvestil pobudnika. Glede na 
zgoraj navedena dejastva je bilo ugtovljeno, da so pogoji za razpis 
referenduma izpolnjeni. 

Statut Občine Jezersko v 74. členu določa, da Občinski svet razpiše 
referendum v petnajstih dneh od vložitve zahteve volivcev za razpis 
referenduma, zato je župan skladno z 20. členom Poslovnika občinskega sveta 
Občine Jezersko (Uradni vestnik Občine Jezersko, št. 5/2017 z dne 26.6.2017) 
dne 26. 09. 2018 razpisal 29. redno sejo Občinskega sveta za dan 5. 10. 2018.  

Predlagani sklep v 3. členu določa referendumsko vprašanje, ki je skladno s 
16.c členom Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 
26/07 – uradno prečiščeno besedilo in 6/18 – odl. US) in vloženo pobudo. V 4. 
členu je določen datum razpisa referenduma, ki je pomemben, saj od tega 
datuma dalje tečejo vsi roki v zvezi z izvedbo referenduma. 

Statut Občine Jezersko v 74. členu določa, da se referendum izvede najprej 
trideset in najkasneje petinštirideset dni od dne razpisa, v nedeljo ali drug dela 
prost dan. Predlagani sklep v 5. členu za dan glasovanja določa nedeljo, 4. 11. 
2018, kar je skladno glede na zahteve področnih predpisov. 

Predlagani datum 4. 11. 2018 je prvi mogoč datum, ki omogoča izvedbo 
referenduma. Glede na odlog vseh aktivnosti okrog referenduma čez poletje 
župan meni, da je potrebno izvesti referendum v najkrajšem možnem času in 



obenem dovolj daleč od lokalnih volitev. Vsebina lokalnih volitev in 
predlaganega referenduma ne sodita skupaj zaradi vsebinsko povsem ločenih 
zadev, ki bi, v kolikor bi bile izvedene istočasno, lahko med volilci povzročili 
dvom ali nejasnosti.  

FINANČNE IN DRUGE 
POSLEDICE TER 
KORISTI: 

Predlagani sklep bo imel, če bo referendum razpisan, neposredne finančne 
posledice na proračun Občine Jezersko, saj stroški izvedbe referenduma v 
celoti bremenijo proračun. 

 
 

PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Jezersko sprejme Sklep o razpisu naknadnega 
referenduma o Odloku o spremembi meje med naseljema Kamniška Bistrica 
in Zgornje Jezersko. 

 

 

Župan Občine Jezersko 
Jurij REBOLJ 



PREDLOG 
Na podlagi 47.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 15. in 
74. člena Statuta Občine Jezersko (Uradni vestnik Občine Jezersko, št. 5/17) je Občinski svet Občine 
Jezersko na ____ redni seji dne _____ sprejel 
 
 

S K L E P  
o razpisu naknadnega referenduma o Odloku o spremembi meje med naseljema Kamniška Bistrica 

in Zgornje Jezersko (Uradni vestnik Občine Jezersko, št. 5/2018), ki ga je sprejel Občinski svet 
Občine Jezersko na 27. redni seji dne 26. 6. 2018 

 
1. člen 

Na podlagi zahteve Primoža Murija in skupine volivcev z dne 25. 9. 2018 se razpiše naknadni 
referendum o Odloku o spremembi meje med naseljema Kamniška Bistrica in Zgornje Jezersko 
(Uradni vestnik Občine Jezersko, št. 5/2018), ki ga je sprejel Občinski svet Občine Jezersko na 27. 
redni seji dne 26. 6. 2018. 
 

2. člen 
Naknadni referendum se razpisuje za območje celotne Občine Jezersko. 
 

3. člen 
Vprašanje, ki se daje na referendum, se glasi:  
»Ali ste za to, da se uveljavi Odlok o spremembi meje med naseljema Kamniška Bistrica in Zgornje 
Jezersko (Uradni vestnik Občine Jezersko, št. 5/2018), ki ga je Občinski svet Občine Jezersko sprejel 
na 27. redni seji dne 26. 6. 2018?« 
 

4. člen 
Za dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo 
referenduma, se določi dan 5.10.2018. 
 

5. člen 
Referendum se izvede v nedeljo, 4.11.2018.  
 

6. člen 
Postopek za izvedbo naknadnega referenduma vodi Občinska volilna komisija Občine Jezersko. 
 

7. člen 
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Jezersko. 
 
 
Številka: 040-2/2018-12 
Jezersko, dne _____  
 

Jurij Rebolj 
župan 

 


