
OSNUTEK 

OBČINA JEZERSKO 
OBČINSKI SVET 
 
 
Številka: 2018-OS-31 
Datum: 14.11.2018 
 
 

Z A P I S N I K 
31. redne seje občinskega sveta Občine Jezersko, ki je bila v torek, 13.11.2018, ob 18. uri v prostorih Občine 
Jezersko, Zg. Jezersko 65. 
 
Ad. 1: UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN POTRDITEV DNEVNEGA REDA 
31. 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 en član) 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, Drejc Karničar, Boris Meško, Mija Murovec, Jurij Markič 
 
Upravičeno odsotni: 
Iztok Tonejec 
 
Ostali prisotni vabljeni: 
Jurij Rebolj - župan Občine Jezersko; Andrej Tepina, Mojca Markič - občinska uprava; Jože Smrtnik - nadzorni 
odbor 
 
 
Predlog dnevnega reda so člani OS prejeli z vabilom za sklic seje.  
 

Župan je predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 01-31-2018: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme dnevni red 30. redne seje, in sicer:  
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Pregled in potrditev zapisnika 30. redne seje občinskega sveta Občine Jezersko 
3. Merila za določitev višine nadomestila za člane volilnih organov Občine Jezersko 
4. Poročilo o izidu naknadnega referenduma o Odloku o spremembi meje med naseljema Kamniška Bistrica 

in Zgornje Jezersko z dne 26. 6. 2018 
5. Poročilo župana 
6. 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 30. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE JEZERSKO  
 
Pripomb na zapisnik ni bilo. 
 

Župan je predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 02-31-2018: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme zapisnik 30. redne seje občinskega sveta Občine Jezersko. 
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (5 ZA, 0 PROTI od 5 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 
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Ad.3: MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA ZA ČLANE VOLILNIH ORGANOV OBČINE JEZERSKO 
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje, poročilo je podal Andrej Tepina. 
 

Župan je predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 03-31-2018: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme Merila za določitev višine nadomestila za člane volilnih organov 
Občine Jezersko. 
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (6 ZA, 0 PROTI od 6 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 

 
 
Ad.4: POROČILO O IZIDU NAKNADNEGA REFERENDUMA O ODLOKU O SPREMEMBI MEJE MED NASELJEMA 
KAMNIŠKA BISTRICA IN ZGORNJE JEZERSKO Z DNE 26. 6. 2018 
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje, poročilo pa je podal Andrej Tepina. 
 
Rebolj je povedal, da je strošek referenduma 8.146eur. 
 
Muri je na široko povzel rezultate referenduma in samo dogajanje pred in po referendumu ter povzel, da so 
občani z referendumom sporočili, da se z občinsko mejo ne mešetari. 
Rebolj je povedal, da je referendum peljal v dobri veri, da je to dobro za skupnost in za državo. 
Markič je povedal, da je bilo z medijskim razumevanjem referenduma Jezerskemu narejena velika škoda.  
Rebolj je povedal, da ta del odgovornosti prevzema nase. 
 

Župan je zaključil razpravo in predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 04-31-2018: 
Občinski svet Občine Jezersko se seznani s Poročilom o izidu naknadnega referenduma o Odloku o 
spremembi meje med naseljema Kamniška Bistrica in Zgornje Jezersko z dne 26. 6. 2018 in se ga objavi v 
Uradnem listu Občine Jezersko.  
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (6 ZA, 0 PROTI od 6 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 

 
 
Ad.5: POROČILO ŽUPANA 
 
- Predsednik Nadzornega odbora Joža Smrtnik je podal poročilo nadzora Nadzornega odbora. 

 
- V šoli je bil nameščen merilec električnega toka in toplote iz projekta Nekteo. 
- V Mojih financah je Občina Jezersko uvrščena na 24. mesto glede na kvaliteto življenja. 
- Meško je podal poročilo o meritvah hitrosti. 
- Župan je v stalnem kontaktu z Direkcijo RS za vode. 
- Špela Tičar je dala odpoved. 

 
 
Ad. 6: POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE JEZERSKO 
 
- Murovčeva se je zahvalila za uspešno delo. 
- Markič je opozoril, da je občina leta 2011 kupila ratrak in motorne sani ne samo za rekreacijo temveč tudi 

za reševanje. Zato želi, da ostaneta v občinski lasti, kajti ni še čas za prenašanje, saj napravi izgubita 
prvotni namen. 

- Markič je opozoril na lastništvo poti ob Jezernici, da bo prehod sploh še mogoč. 
Rebolj je pojasnil, da so dogovori odprti. 

 
Seja je bila zaključena ob 19.40 uri. 
 
Zapisala:                                     Občina Jezersko 
Mojca Markič         Jurij Rebolj, župan 


