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OBČINA JEZERSKO 
OBČINSKI SVET 
 
 
Številka: 2018-OS-29 
Datum: 4.10.2018 
 
 

Z A P I S N I K 
29. redne seje občinskega sveta Občine Jezersko, ki je bila v sredo, 3.10.2018, ob 18. uri v prostorih Občine 
Jezersko, Zg. Jezersko 65. 
 
 
Ad. 1: UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN POTRDITEV DNEVNEGA REDA 
29. 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 in lahko po določilu 29. člena Poslovnika občinskega 
sveta le-ta veljavno odloča. 
 
Na seji so bili prisotni člani občinskega sveta:  
Peter Sušnik, Primož Muri, Mija Murovec, Iztok Tonejec, Drejc Karničar 
 
Upravičeno odsotni: 
Jurij Markič, Boris Meško 
 
Ostali prisotni vabljeni: 
Jurij Rebolj - župan Občine Jezersko; Mojca Markič, Andrej Tepina - občinska uprava 
 
Ostali prisotni: 
Lidija Nahtigal 
 
 
Predlog dnevnega reda so člani OS prejeli z vabilom za sklic seje.  

 

Župan je predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 01-29-2018: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme dnevni red 29. redne seje, in sicer:  
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Pregled in potrditev zapisnika 28. redne seje občinskega sveta Občine Jezersko 
3. 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 

4. Poročilo župana 
5. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta Občine Jezersko 
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (5 ZA, 0 PROTI od 5 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 

 
 
Ad. 2: PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 28. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE JEZERSKO  
 
Zapisnik so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje.  
 
Muri je opozoril na napako v četrti alineji devete točke zapisnika. Stavek se pravilno glasi: Muri je, vezano na 
županovo poročilo o elektrifikaciji po Jezerskem, vprašal, ali je v ta sklop vključen tudi tisti vod, ki gre čez 
Ankove travnike.  
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Župan je predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 02-29-2018: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme zapisnik 28. redne seje občinskega sveta Občine Jezersko. 
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (5 ZA, 0 PROTI od 5 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 

 
 
Ad. 3: 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 
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje, poročilo je podal Andrej Tepina. 
 
Tepina je kronološko predstavil aktivnosti, vezane na referendum. 
 
Razprava: 
 
Muri je vprašal, kaj je razlog, da referendum ni predlagan na dan lokalnih volitev, kot je bilo to predlagano na 
zadnji seji.  
Župan je pojasnil, da se je posvetoval z Ministrstvom za javno upravo (MJU) in so mu to odsvetovali. »Povedali 
so mi, da je bila ta zadeva tudi že na ustavnem sodišču. Kljub temu, da je želja zagotavljati udeležbo 
predlagatelja, sta to dve povsem različni stvari. Na primer: če nekdo spremlja samo referendum in ga volitve ne 
zanimajo, na volitvah pa dobi tudi listek za lokalne volitve, ne dobimo prave slike o vsem skupaj. To je glavni 
argument. Smatram, da 4.11. ne bo težav priti na volišče, saj je bila želja po referendumu velika. Tudi strošek je 
zanemarljiv. Z nobenim dejanjem referendumu nisem nikoli nasprotoval. Posvetoval sem se s predsednico OVK, 
ki smatra, da bo problematično zaradi udeležbe, a je datum sprejela. Če ljudi res ne bo, je to velik vprašaj na 
težo referenduma.« 
Murija je zanimalo, kdaj je župan kontaktiral MJU in s kom je govoril. 
Župan je povedal, da je z MJU govoril pred približno 14 dnevi po telefonu, vendar da nima smisla, da osebo 
izpostavi. Dodal je, da so mu odsvetovali referendum tudi en teden pred lokalnimi volitvami. 
Muri je zato, ker župan ni želel povedati imena osebe, izrazil dvom v verodostojnost informacije in prosil za 
posredovanje razlage ustavnega sodišča. 
Muri je nadaljeval, da je župan sam predlagal referendum na dan lokalnih volitev in kronološko predstavil 
komuniciranja z občino glede vložitve pobude za referendum. Dodal je še, da se mu zdi podcenjujoče do 
Jezerjanov, ko se govori, da niso sposobni glasovati o dveh stvareh hkrati. Povedal je še: Motiti se je človeško, 
vztrajati pri neumnem pa hudičevo. 
Muri je nadaljeval, da je župan s tem, ko že v naprej predvideva referendumski rezultat in to razume kot 
nezaupnico, priznal napako. Problem je v tem, da se nagaja in da se ima Jezerjane za norce, da bodo dvakrat v 
14 dneh hodili na volišče. En del razloga, da se referendum ne izpelje na dan volitev vidi v tem, da se ne bi 
dosegel kvorum in tako referendum ne bi bil uspešen. Da je referendum uspešen, je dovolj 108 volivcev. 
Župan je na vse odgovoril, da upa, da bo Muri znal prevzeti odgovornost za manipulacijo, ki jo počne z ljudmi. 
Ta občinski svet je nekaj izglasoval, Muri pa želi to večinsko odločitev izpodbijati. In sedaj želi sforsirati še nov 
datum referenduma. Dodal je, da so mu nekateri ljudje povedali, da so bili zavedeni in izigrani. 
 
Župan je dal besedo ostalim svetnikom. 
 
Tonejec je povedal, da bo glasoval za predlagani datum. Ves referendum se mu zdi kot nezaupnica občinskemu 
svetu. Povedal je, da se je pogovarjal z nekaterimi od 147ih in rekli so, da tega pa niso čisto tako vedeli in da so 
bili zavedeni. Zaradi te zaupnice ni primerno, da se referendum združuje z lokalnimi volitvami. Zato da dobimo 
verodostojne rezultate. 
 
Sušnik je povedal, da bo podprl predlagani datum, saj verjame v razlago ljudi, ki so iz stroke. Dodal je, da je 
neumnost, da se kregamo za 100m skal. 
 
Karničar je mnenja, da je ta tema daleč stran od pomena lokalne skupnosti in lokalnih volitev kar se vsebine 
tiče. In da je škoda, ker zelo sovpada. Vse kar je skupno je to, da se prihrani nekaj sredstev. 
 
Muri je povedal, da je ključno, kako razumemo demokracijo, ki v grščini pomeni, da ima oblast ljudstvo. Dokler 
časa občinski svet zastopa interese ljudi, ki jih predstavlja, toliko časa zadeve funkcionirajo. Ko pa imajo ljudje 
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občutek, da predstavniki občinskega sveta več ne zastopajo njihovega mnenja, je v vseh demokracijah vpeljana 
varovalka v  referendumu. »Če ljudje na referendumu zavrnejo odlok, govorimo o blamaži župana in občinskega 
sveta. Če bo obratno, to pomeni, da je bila odločitev občinskega sveta pravilna in sem jaz razmišljal napačno.« 
 
Tonejec je dodal, da je zanj že sam referendum nezaupnica. In da je dobil nedvoumno vtis, da so bili ljudje 
zavedeni, da niso dobili vseh informacij. Tonejec je izpostavil zavajujoči stavek: »s tem ko je občinski svet to 
potrdil, je omogočil Občini Kamnik, da črpa sredstva«. In iz tega konteksta so verjetno ljudje razbrali, da bo šlo 
to na račun Jezerskega.  
 
Murija je zanimalo, zakaj je s spletne strani izginil zapisnik 27. redne seje Občinskega sveta. 
Pojasnjeno je bilo, da je zapisnik objavljen. 
 
Župan je zaključil: Primož, prosim te, da se počasi ustaviš. Hodiš po tankem ledu - podpise si dobil s  
populizmom in zavajanjem ljudi, na dopisu niti nisi bil podpisan, tudi datuma ni bilo na njem. Navajaš, da je 
sprememba meja nepovratno dejanje. Nobena stvar ni nepovratno dejanje kot pa zgolj in samo populizem. V 
tistem dopisu praktično ena stvar ne drži. Težave bom imel zapeljati predreferendumsko kampanijo tako, da ne 
bom tebe popolnoma deskriditiral. Ljudje bodo videli, da so bili popolnoma zavedeni. Moja dolžnost je, da ljudi 
seznanim z dejstvi in ne s populizmom. Želim ti predvsem pamet pri teh stvareh. Jaz vso zgodbo peljem v 
zavedanju, da je to dobro za skupnost.   
 
Muri je na povedano odgovoril, da se mi ne zdi vredno odgovarjati. 
 

Župan je predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 03-29-2018: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme Sklep o razpisu naknadnega referenduma o Odloku o spremembi 
meje med naseljema Kamniška Bistrica in Zgornje Jezersko. 
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (4 ZA, 1 PROTI od 5 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 

 
 
Ad. 4: POROČILO ŽUPANA 
 

- Naslednji teden bomo dobili prvi snežni top. 
- Odobren smo dobili projekt Medgeneracijskega centra. 
- Končna vrednost rekonstrukcije RC s pločnikom in AP je 480.000 eur, od tega prispevek naše občine 

100.000 eur (cene so okvirne). 
- 9.10.2018 bo naslednja seja Občinskega sveta, ki bo hkrati zadnja v tem mandatu. 

 
 
Ad. 9: POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE JEZERSKO 
 
Pobud in vprašanj ni bilo. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 18.52 uri. 
 
 
 
Zapisala:          Občina Jezersko 
Mojca Markič         Jurij Rebolj, župan 


