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OBČINA JEZERSKO 
OBČINSKI SVET 
 
 
Številka: 2017-OS-20 
Datum: 18.5.2017 
 
 

Z A P I S N I K 
20. redne seje občinskega sveta Občine Jezersko, ki je bila v sredo, 17.5.2017, ob 17. uri v prostorih Občine 
Preddvor, Dvorski trg 10. 
 
 
Ad. 1: UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN POTRDITEV DNEVNEGA REDA 
20. redno sejo občinskega sveta Občine Jezersko je vodil župan Jurij Rebolj. V uvodu je pozdravil vse prisotne in 
ugotovil, da je na seji prisotnih šest 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, Drejc Karničar, Primož Muri, Mija Murovec, Iztok Tonejec, Boris Meško 
 
Opravičeno odsotni: 
Jurij Markič 
 
Ostali prisotni vabljeni: 
Jurij Rebolj - župan Občine Jezersko; Mojca Markič - občinska uprava; Danica Zavrl Žlebir - Gorenjski glas; Edita 
Dobaj - Idealis; kandidati za ravnatelja. 
 
Ostali prisotni: 
Mojca Velkavrh Žižek, Ivka Sodnik, Petra Lombar Premrl 
 
 
Predlog dnevnega reda so člani OS prejeli z vabilom za sklic seje.  

 

Župan je predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 01-20-2017: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme dnevni red 20. redne seje, in sicer:  
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Pregled in potrditev zapisnika 19. redne seje občinskega sveta Občine Jezersko 
3. Dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine 
4. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Skupna občinska uprava Občine Preddvor in 

Občine Jezersko« 
5. Mnenje lokalne skupnosti o kandidatih za ravnatelja Javnega zavoda Osnovne šole Matije Valjavca 

Preddvor 
6. Poročilo župana 
7. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta Občine Jezersko 
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (6 ZA od 6 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 

 
 
Ad. 2: PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 19. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE JEZERSKO  
 
Zapisnik so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje. Pripomb na zapisnik ni bilo. 
 

Župan je predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 02-20-2017: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme zapisnik 19. redne seje občinskega sveta Občine Jezersko. 
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (6 ZA od 6 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 
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Ad. 3: DOPOLNITEV NAČRTA RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE 
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje, poročilo je podal župan Jurij Rebolj. 
 
Župan občinskemu svetu predlaga dopolnitev Načrta, saj v sprejetem Načrtu niso zajeta zemljišča, ki jih mora 
občina za namen izvedbe projekta »Ureditev ceste, površin za pešce in avtobusnega postajališča, na R1-210, 
odsek 1105, v km 6,700 - v naselju Zg. Jezersko» odkupiti od lastnikov. Gre za izvedbo pločnika ob regionalni 
cesti od podružnične šole do stavbe Storžič. 
 

Župan je predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 03-20-2017: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine. 
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (6 ZA od 6 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 

 
 
Ad. 4: ODLOK O USTANOVITVI ORGANA SKUPNE OBČINSKE UPRAVE »SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČINE 
PREDDVOR IN OBČINE JEZERSKO« 
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje, poročilo pa sta podala oba župana in ga. Edita 
Dobaj. 
 
Župana sta na kratko obrazložila postopke, ki so v zvezi s skupno občinsko upravo  potekali do sedaj in povabila 
ga. Dobaj, ki je pripravila Odlok, da na kratko predstavi sam postopek, namero in cilj združitve uprav. Dobajeva 
je na kratko obrazložila idejo o izvedbi skupne uprave. Prevzetim zaposlenim se ne poslabšujejo delovni pogoji 
in se jim ne tratijo pravice. Izkazuje se prihranek kot rezultat skupne uprave.  
 
Razprava: 
Meškota je zanimalo, če je bil narejen dolgoročni izračun prihranka. 
Dobajeva je odgovorila, da je bil narejen le okviren izračun. Dolgoročno je to nemogoče, ker se lahko spremeni 
zakonodaja. 
Župan je pojasnil, da ima Občina Jezersko zunanje računovodstvo, ki občino mesečno stane 1.400eur. »Pri nas 
bo Špela znanje še pridobila. Dodatni strošek za Jezersko je vodja skupne občinske uprave (SOU) v deležu 30% 
in materialni stroški. Država SOU sofinancirav višini 50%, s čimer lahko pridemo do konkretnega prihranka. 
Namen SOU je tudi, da poenotimo še kakšno skupno službo, saj s tem lahko samo pridobimo.« 
 
Murija je zanimalo, ali po ustanovitvi SOU mesečnega stroška 1.400eur ne bo več. 
Župan je odgovoril, da direktno ne več, bo pa strošek zaposlene, direktorja in materialnih stroškov. 
 
Murovčevo je zanimalo, kakšen delovni čas je predviden, da ne bo za Špelo preveč. 
Župan je povedal, da se je o tem z občinsko upravo pogovarjal in da so bili pomisleki. Dodal je, da verjame, da 
bo Špela to delo znala opravljati, v nasprotnem primeru se jo bo razbremenilo.  
 
Tonejec je vprašal, ali je edini pozitivni finančni učinek ta, da država SOU financira v višini 50% oziroma ali bomo 
še vedno na pozitivni finančni strani tudi če država tega ne bo več financirala. 
Župan je prepričan, da bo Jezersko tudi v primeru, da država ne bo več sofinancira SOU, na varni strani. 
 
Sušnik je povedal, da ni proti odloku. In nadaljeval: »Je res, da sedaj veliko plačamo, saj za dobro delo vedno 
nekaj daš. To delo je izjemno pomembno. Obe osebi bosta sigurno bolj obremenjeni. Plačati bo potrebno tudi 
usposabljanja.« Sušnik je poudaril, da bi bilo v prihodnje zelo smiselno povezovanje tudi na drugih, bolj šibkih 
področjih, kot so gradnja, javna naročila, urbanizem, … 
 
Župan je povedal, da ko je o nameri po ustanovitvi SOU seznanil računovodstvo Re plus, se je z direktorjem 
dogovoril za pomoč oziroma svetovanje, da Špela ne bo bremenila samo Simone. Svetovanje bo predstavljalo 
določen strošek. »Ne gledamo samo finančnega vodika. Kljub očitkom, da se priključujemo Preddvoru, ne vidim 
nobenega razloga, da se ne bi povezali in v prihodnje to celo razširili.« 
 
Karničar je poudaril, da že od začetka ni konkretnega odgovora - manjkajo številke, saj bi si vsi lažje 
predstavljali, če bi nam točno predstavili trenutne stroške in stroške SOU v prihodnje.  
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Zanimalo ga je še, kako bo delo potekalo v praksi. 
Marko Bohinc je odgovoril, da bo delo potekalo na enakih lokacijah in z enakimi programi kot sedaj. 
 
Karničarja je še zanimalo, kakšna je bila metodologija za določitev deležev sofinanciranja 30/70. 
Župan je pojasnil, da gre za dogovor med županoma. 
 
O sami ureditvi je bilo podanih še nekaj odgovorov: 

- novih zaposlitev ni predvidenih. Reorganizacija se bo izvedla znotraj obeh občinskih uprav; 
- sofinanciranje države je 50 % materialnih stroškov skupne uprave; 
- zaenkrat je predvidena združitev uprav le na področju financ, skupna uprava pa prevzame tudi vse 

naloge v zvezi z upravljanjem Javnega zavoda Osnovne šole Matija Valjavca; 
- obe zaposleni bosta delali na istem programu - Cadis; 
- natančna določitev prihranka trenutno ni mogoča. V kolikor sofinanciranja s strani države ne bi bilo, se 

planirani stroški za posamezno občino ne povečujejo; 
- vodenje skupne uprave bo prevzel direktor Občinske uprave Preddvor;  
- v kolikor bo obremenitev na zaposleni v skupni upravi prevelika, se bo izvedla reorganizacija ali nova 

zaposlitev; 
- delovni čas in lokacija delovnega mesta se za zaposlene ne bosta spremenila.  

 

Župan je predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 04-20-2017: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Skupna občinska 
uprava Občine Preddvor in Občine Jezersko«. 
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (5 ZA, 1 PROTI od 6 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 

 
 
Ad. 5: MNENJE LOKALNE SKUPNOSTI O KANDIDATIH ZA RAVNATELJA JAVNEGA ZAVODA OSNOVNE ŠOLE 
MATIJE VALJAVCA PREDDVOR 
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje.  
 
Župana sta obrazložila, da so bili na skupno sejo povabljeni vsi trije kandidati za ravnatelja Osnovne šole Matije 
Valjavca Preddvor, kjer bodo naredili kratko predstavitev. Točko in predstavitev bo vodila predstavnica Občine 
Preddvor v Svetu zavoda, ga. Mojca Velkavrh Žižek. Žižkova je obrazložila, da bo nastop kandidatov potekal 
posamično po 5 min, nato svetnice in svetniki postavljajo vprašanja. Kandidati Tadej Bračko, Matija Horvat in 
Bogdan Sušnik so obrazložili vizijo vodenja zavoda.  
 
Med razpravo so svetniki povedali svoje mnenje o kandidatih.  
 

Župan je predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 05-20-2017: 
Občinski svet Občine Jezersko daje pozitivno mnenje dvema kandidatoma: Matiji Horvatu in Bogdanu 
Sušniku.  
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (6 ZA od 6 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 

 
 
Ad. 10: POROČILO ŽUPANA 
 
Poročila ni bilo. 
 
Ad. 11: POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE JEZERSKO 
 
Pobud in vprašanj ni bilo. 
 
Seja je bila zaključena ob 19.45 uri. 
 
Zapisala:          Občina Jezersko 
Mojca Markič         Jurij Rebolj, župan 


