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ZAPISNIK
5. redne seje Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi, ki je bila v ponedeljek, 15. aprila
2019, ob 17.00 uri v sejni sobi Prostovoljnega gasilskega društva Zagorje – mesto, Cesta
Borisa Kidriča 11a, Zagorje ob Savi.
Prisotni: ZGN – Klemen Benko, Anton Benko, Roman Savšek, Štefka Suša, Marjana
Mlinarič Pikelj, Ivan Klančišar, Ana Režun, Marija Ribič, Marjan Kovač, Ivan Potočnik,
Simona Klukej; NSi – Alojzija Hočevar; SLS - Primož Jelševar, Marija Oven, Mitja Drobež,
Boštjan Ocepek; SDS – Roman Perklič, Nataša Mahne; LMŠ – Sašo Vučko; DeSUS Anica Ule Maček.
Ostali prisotni: Matjaž Švagan, župan; Matej Drobež, v.d. direktorja občinske uprave,
Jelena Mlakar, vodja oddelka za javne finance; Tatjana Podbregar, vodja oddelka za okolje
in prostor; Ivo Vrtačnik, vodja oddelka za gospodarske javne službe; Blanka Šmit, vodja
oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo; Nina Jenko, strokovni sodelavec za
družbene dejavnosti in gospodarstvo; Alojz Slavko Jelševar, predsednik Nadzornega
odbora; Irena Drašlar, načelnica UE Zagorje ob Savi, Sandi Grčar, direktor JP Komunala
Zagorje ob Savi; Mira Kerin, računovodkinja JP Komunala Zagorje ob Savi; Gregor
Brinjevec, direktor Stanovanjskega podjetja Zagorje ob Savi; Adisa Mujčinović, Center za
socialno delo – enota Zagorje; Enes Rakovič, tehnični direktor družbe CEROZ; Nuša
Gregorčič, predsednica partnerstva LAS Zasavje; Maša Kovač, partnerstvo LAS;
novinarji.
Opravičeno odsotni: SD - mag. Tea Juratovec, Željko Železnik; ZGN – Samo Vrtačnik,
Mitja Adamlje, Metka Podpečan
/Zvočni zapis seje se nahaja v arhivu Občine Zagorje ob Savi/.
V minuti za kulturo se je predstavil Vlado Poredoš.
Sejo je otvoril in vodil župan Matjaž Švagan. Uvodoma je ugotovil sklepčnost seje. Ugotovil
je, da je od 25 svetnikov prisotnih 20. V nadaljevanju je predlagal širitev dnevnega reda,
in sicer širitev 12. točke - Volitve, imenovanja, razrešitve z dodatno točko Imenovanje
predstavnikov Občine Zagorje ob Savi v svet javnega lekarniškega zavoda Zasavske
lekarne Trbovlje. Župan je dal na glasovanje dopolnjen dnevni red:
1. Sprejem zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi z dne
25. 3. 2019
2. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta
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3. Poročilo o izvajanju tekočih aktivnosti v Občini Zagorje ob Savi
4. Sprejem sklepa o potrditvi spremembe občinske meje
5. Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi Zavoda za šport Zagorje ob Savi
– skrajšani postopek
6. Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda
Zasavske lekarne Trbovlje – skrajšani postopek
7. Informacija in seznanitev Občinskega sveta s cenami izvajanja obvezne
gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v
CEROZ d.o.o. za leto 2019
8. Razprava in sprejem soglasja k spremembi cene zbiranja, odvoza in obdelave
bioloških komunalnih odpadkov
9. Seznanitev Občinskega sveta z letnim poročilom Javnega podjetja Komunala Zagorje
ob Savi d.o.o. za leto 2018
10. Seznanitev Občinskega sveta z letnim poročilom poslovanja Stanovanjskega podjetja
Zagorje d.o.o. za leto 2018
11. Predstavitev rezultatov operacij v okviru partnerstva LAS Zasavje v obdobju 2015 –
2018
12. Volitve, imenovanja, razrešitve:
- Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatu za ravnatelja Osnovne šole
Toneta Okrogarja
- Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatu za ravnatelja Osnovne šole dr.
Slavka Gruma
- Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatu za ravnatelja Glasbene šole
Zagorje ob Savi
- Predlog predhodnega mnenja lokalne skupnosti k imenovanju pomočnika
direktorja Centra za socialno delo Zasavje, Enota Zagorje ob Savi
- Imenovanje predstavnikov Občine Zagorje ob Savi v svet javnega lekarniškega
zavoda Zasavske lekarne Trbovlje
Od 20 prisotnih članov občinskega sveta so dnevni red z 20 glasovi ZA potrdili.

AD. 1
Sprejem zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi z
dne 25. 3. 2019
Župan Matjaž Švagan je dal zapisnik v razpravo, v kateri je sodelovala Anica Ule Maček.
Želela je, da se v zapisnik pri točki 8. – Cene socialno varstvene storitve »Pomoč družini
na domu« vpiše pobuda, ki so jo sprejeli na skupni redni seji odbora za medgeneracijsko
sobivanje ter odbora za zdravstvo in socialne zadeve. Namreč pobuda odborov je bila, da
Občinski svet Občine Zagorje ob Savi opozori pristojne državne organe na njihovo aktivno
vlogo pri reševanju pereče problematike, financiranja socialno varstvene storitve »Pomoč
družini na domu«. Župan je dejal, da se bo pobuda vključila v zapisnik, prav tako tudi
posredovala pristojnim državnim organom.
Nadaljnje razprave ni bilo, zato je župan dal dopolnjen zapisnik v sprejem.
Glasovalo je 20 članov občinskega sveta. 20 jih je glasovalo ZA, PROTI ni bil nihče.
Zapisnik je bil potrjen.
AD. 2
Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta
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Župan je dejal, da so danes ob 14.00 uri prispela vprašanja s strani politične stranke SLS
na temo vizija razvoja gospodarske, športne, rekreacijske in turistične dejavnosti v
»Štircu« na Lokah pri Zagorju. Z vprašanji so bili seznanjeni vsi člani Občinskega sveta,
nanje pa je na seji odgovorila vodja oddelka za okolje in prostor, Tatjana Podbregar.
Marjan Kovač je v zvezi s tem kot predsednik krajevne skupnosti Kisovec – Loke povedal,
da je tudi na krajevno skupnost Civilna iniciativa naslovila pobudo oziroma predlog za
spremembo ureditvenega načrta za območje t.i. »Štirc«. Pobuda je bila sprejeta, pravi da
bodo v letošnjem letu na krajevni skupnosti razprava za dokončno ureditev območja. Sašo
Vučko je dejal, da še vedno čaka na odgovor, kakšni bodo nadaljnji ukrepi glede deponije
na Lokah pri Zagorju, meni da bi bilo potrebno sklicati sestanek ter pripraviti načrt za
reševanje problema. Župan je dejal, da je občinska uprava pristojne službe o zadevi
obvestila, vendar pa pravi, da obstajajo meje, v katerih občina ni več pristojna, da lahko
določene stvari ustavi.
Drugih vprašanj in pobud ni bilo.
AD. 3
Poročilo o izvajanju tekočih aktivnosti v občini Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan, župan je uvodoma povedal, da se je na svetovnem mediju pojavila novica
o cvetenju japonskih češenj v občini Zagorje ob Savi. Zagorje se je pojavilo med devetimi
najlepšimi evropskimi mesti kot znamenita destinacija za ogled mesta v času cvetenja.
V nadaljevanju je v. d. direktorja občinske uprave Matej Drobež predstavil investicijske
projekte skladno s metodologijo priprave investicijske dokumentacije. Dva projekta,
»Prestavitev LC480161 Zagorje - Vidrga I. faza, ID 1083973« in »Sanacija opornih zidov na
JP 981911 v Plavišnik I. faza, ID 1084004«, katera se navezujeta na sanacijo posledic ujme
iz leta 2017 sta bila predstavljena na zadnji seji Občinskega sveta, na kateri so bili potrjeni
tudi DIIP-i. Za nadaljnjo pripravo dokumentacije pa je potrebno potrditi tudi investicijski
program. Podrobneje pa je predstavil tudi naslednje investicijske projekte: sistem izposoje
e-koles, energetska sanacija doma LO in energetska sanacija objekta Proletarec. Gradivo
je bilo članom občinskega sveta posredovano. Za nadaljnje faze je potrebno, da občinski
svet potrdi DIIP-e predstavljenih projektov.
Župan se je za predstavitev zahvalil ter odprl razpravo, v kateri je sodeloval Primož
Jelševar.
Župan je v nadaljevanju predstavil še ostale tekoče aktivnosti, in sicer povedal je, da je
sanacija Kolodvorske ceste v zaključni fazi, dela pa bodo končana do konca meseca maja.
Omenil je, da je podpisana pogodba z izvajalcem del izgradnje prehoda za pešce na
Mlinšah. 10. maja 2019 poteče tudi javno naročilo za izbor izvajalca izgradnje telovadnice
pri Osnovni šoli Toneta Okrogarja. Okrog predšolske vzgoje je omenil, da je v letošnjem
letu vpisanih skoraj 60 otrok več, v primerjavi z razpoložljivimi kapacitetami. V nadaljevanju
je predlagal, da se okrog potrjevanja predstavljenih investicijskih projektov glasuje v
paketu. S predlogom so se strinjali vsi prisotni člani Občinskega sveta.
Glasovalo je 20 članov občinskega sveta. 20 jih je glasovalo ZA, PROTI ni bil nihče. Vsi
sklepi so bili sprejeti v naslednji obliki:
Sanacija opornih zidov na JP 981911 v Plavišnik I. faza, ID 1084004:
1. Potrdi se Investicijski program (IP) za projekt/program:» Sanacija opornih zidov na JP
981911 v Plavišnik I. faza, ID 1084004«, ki so ga v aprilu izdelali v Regionalni razvojni
agenciji Zasavje (Grajska ulica 2, 1410 Zagorje ob Savi).
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2. Vrednost investicije po tekočih/stalnih cenah znaša 552.660,00 EUR (z vključenim davkom
na dodano vrednost).
3. Vir financiranja:
- Občinski proračun: 3.660,00 EUR (PP 99620 Sanacija plazov in objektov)
- Ministrstvo za okolje in prostor: 440.000,00 EUR
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo: 109.000,00 EUR
4. Dinamika izvedbe:
V proračunskem letu 2019.
5. Odobri se izvedba investicije.
6. Ta sklep velja takoj.
Prestavitev LC480161 Zagorje-Vidrga I. faza, ID 1083973:
1. Potrdi se Investicijski program (IP) za projekt/program:» Prestavitev LC 480161 ZagorjeVidrga I. faza, ID 1083973«, ki so ga v aprilu izdelali v Regionalni razvojni agenciji Zasavje
(Grajska ulica 2, 1410 Zagorje ob Savi).
2. Vrednost investicije po tekočih/stalnih cenah znaša 611.383,06 EUR (z vključenim davkom
na dodano vrednost).
3. Vir financiranja:
- Občinski proračun: 6.100,00 EUR (PP 99620 Sanacija plazov in objektov)
- Ministrstvo za okolje in prostor: 481.133,65 EUR
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo: 124.149,41 EUR.
4. Dinamika izvedbe:
V proračunskem letu 2019.
5. Odobri se izvedba investicije.
6. Ta sklep velja takoj.

Sistem izposoje e-koles:
SKLEP 1:
1. Potrdi se Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt/program:
»Sistem izposoje javnih e-koles«, ki so ga v mesecu aprilu 2019 izdelali v Regionalni
razvojni agenciji Zasavje z naslednjo vsebino:
2. Vrednost investicije z DDV-jem znaša 351.665,00 EUR
3. Vir financiranja:
 lastna sredstva - občinski proračun: 119.065,00 EUR (PP 09066 »Sistem
izposoje javnih e-koles«)
 sredstva Eko sklad za občino: 232.600,00 EUR
4. Dinamika financiranja: 2019 – 2021
5. Dinamika izvedbe: 2019 - 2021
6. Ta sklep velja takoj.

SKLEP 2:
1. V veljavni NRP 2019-2022 Proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2019 se uvrsti
nov projekt z nazivom:
 OB142-19-0005 »Sistem izposoje javnih e-koles« v okviru podprograma 13029003
»Urejanje cestnega prometa«
 Vrednost: 351.665,00 EUR (z DDV)
 Vir financiranja:
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lastna sredstva - občinski proračun: 119.065,00 EUR (PP 09066 »Sistem
izposoje javnih e-koles«)
- sredstva Eko sklada: 232.600,00 EUR
 Dinamika izvajanja: 2019 - 2020
 Dinamika financiranja 2019 - 2020
 Skrbnik projekta: Boris Grošelj
 Nadomestni skrbnik: Andrej Drnovšek
2. Oddelek za javne finance izvede ustrezne spremembe v veljavnem Načrtu razvojnih
programov 2019-2022 v okviru veljavnega Proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto
2019 in sicer tako, da spremembe ne vplivajo na uravnoteženost proračuna in tudi ne
na usklajenost drugega (posebni del proračuna) in tretjega (načrt razvojnih programov)
dela Proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2019.
3. Ta sklep velja takoj.
-

SKLEP 3:
1. Občinski svet Občine Zagorje ob Savi potrjuje odprtje nove proračunske postavke v
veljavnem Proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2019:
 PP 09066 »Sistem izposoje javnih e-koles«
 Področje: 13 »Promet, prometna infrastruktura in komunikacije«
 Podprogram: 13029003 »Urejanje cestnega prometa«
 Obseg pravic porabe v letu 2019: 12.200,00 EUR
 Vir financiranja pravic porabe v letu 2019: prenos - prerazporeditev sredstev iz PP 16010
»Sredstva splošne proračunske rezervacije«
 Skrbnik proračunske postavke: Ivo Vrtačnik
 Nadomestni skrbnik proračunske postavke: Boris Grošelj.
2. Oddelek za javne finance izvede ustrezne spremembe v Proračunu Občine Zagorje
ob Savi za leto 2019 in sicer tako, da spremembe ne vplivajo na uravnoteženost.
3. Ta sklep velja takoj.
»Energetska sanacija objekta Proletarec«
SKLEP 1:
1. Potrdi se Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt/program:
»Energetska sanacija objekta Proletarec«, ki so ga v mesecu aprilu 2019 izdelali v
Regionalni razvojni agenciji Zasavje z naslednjo vsebino:
2. Vrednost investicije z DDV-jem znaša 254.514,96 EUR
3. Vir financiranja:
 lastna sredstva - občinski proračun: 178.505,46 EUR (Energetska sanacija
objekta Proletarec)
 sredstva Ministrstva za infrastrukturo: 76.009,50 EUR
4. Dinamika izvedbe: 2019-2020
5. Dinamika financiranja: 2020
6. Ta sklep velja takoj.

SKLEP 2:
1. V veljavni NRP 2019-2022 Proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2019 se uvrsti
nov projekt z nazivom:
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 OB142-19-0006 »Energetska sanacija objekta Proletarec« v okviru podprograma
18059002 »Programi za mladino«
 Vrednost: 254.514,96 EUR (z DDV)
 Vir financiranja:
- lastna sredstva - občinski proračun: 178.505,46 EUR (PP 30023 »Energetska
sanacija objekta Proletarec«)
- sredstva Ministrstva za infrastrukturo: 76.009,50 EUR
 Dinamika izvajanja: 2019-2020
 Dinamika financiranja: 2020
 Skrbnik projekta: Matej Drobež
 Nadomestni skrbnik: Damir Kozolič.
2. Oddelek za javne finance izvede ustrezne spremembe v veljavnem Načrtu razvojnih
programov 2019-2022 v okviru veljavnega Proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto
2019 in sicer tako, da spremembe ne vplivajo na uravnoteženost proračuna in tudi ne
na usklajenost drugega (posebni del proračuna) in tretjega (načrt razvojnih programov)
dela Proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2019.
3. Ta sklep velja takoj.

SKLEP 3:
1. Občinski svet Občine Zagorje ob Savi potrjuje odprtje nove proračunske postavke v
veljavnem Proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2019:
 PP 30023 »Energetska sanacija objekta Proletarec«
 Področje: 18 »Kultura, šport in nevladne organizacije«
 Podprogram:18059002 »Programi za mladino«
 Obseg pravic porabe v letu 2019: 0,00 EUR
 Skrbnik proračunske postavke: Matej Drobež
 Nadomestni skrbnik proračunske postavke: Damir Kozolič.
2. Oddelek za javne finance izvede ustrezne spremembe v Proračunu Občine Zagorje
ob Savi za leto 2019 in sicer tako, da spremembe ne vplivajo na uravnoteženost.
3. Ta sklep velja takoj.
»Energetska sanacija Doma ljudske obrambe«

SKLEP 1:
1. Potrdi se Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt/program:
»Energetska sanacija Doma ljudske obrambe«, ki so ga v mesecu aprilu 2019 izdelali
v Regionalni razvojni agenciji Zasavje z naslednjo vsebino:
2. Vrednost investicije z DDV-jem znaša 419.146,71 EUR.
3. Vir financiranja:
 lastna sredstva - občinski proračun: 190.085,94 EUR ( PP 81027
»Energetska sanacija Doma ljudske obrambe«)
 sredstva Ministrstva za infrastrukturo: 124.661,54 EUR
 sredstva Ministrstva za notranje zadeve RS: 84.475,11 EUR
 sredstva fizične osebe - lastnik stanovanja: 9.935,14 EUR
 sredstva PGD Zagorje-mesto: 9.988,98 EUR
4. Dinamika izvedbe: 2020 - 2021
5. Dinamika financiranja: 2020 - 2021
6. Ta sklep velja takoj.

SKLEP 2:
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1. V veljavni NRP 2019-2022 Proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2019 se uvrsti
nov projekt z nazivom:
 OB142-19-0007 »Energetska sanacija Doma ljudske obrambe« v okviru podprograma
04039003 »Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem«
 Vrednost: 419.146,710 EUR (z DDV)
 Vir financiranja:
- lastna sredstva - občinski proračun: 190.085,94 EUR (Energetska sanacija
Doma ljudske obrambe)
- sredstva Ministrstva za infrastrukturo: 124.661,54 EUR
- sredstva Ministrstva za notranje zadeve RS: 84.475,11 EUR
- sredstva fizične osebe – lastnik stanovanja: 9.935,14 EUR
- sredstva PGD Zagorje-mesto: 9.988,98 EUR
 Dinamika izvajanja: 2020 - 2021
 Dinamika financiranja: 2020 - 2021
 Skrbnik projekta: Matej Drobež
 Nadomestni skrbnik: Borut Bantan.
2. Oddelek za javne finance izvede ustrezne spremembe v veljavnem Načrtu razvojnih
programov 2019-2022 v okviru veljavnega Proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto
2019 in sicer tako, da spremembe ne vplivajo na uravnoteženost proračuna in tudi ne
na usklajenost drugega (posebni del proračuna) in tretjega (načrt razvojnih programov)
dela Proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2019.
3. Ta sklep velja takoj.

SKLEP 3:
1. Občinski svet Občine Zagorje ob Savi potrjuje odprtje nove proračunske postavke v
veljavnem Proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2019:
 PP 81027 »Energetska sanacija Doma ljudske obrambe« področje:
 Področje: 04 »Skupne administrativne službe in splošne javne storitve«
 Podprogram: 04039003 » Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem«
 Obseg pravic porabe v letu 2019: 0,00 EUR
 Skrbnik proračunske postavke: Matej Drobež
 Nadomestni skrbnik proračunske postavke: Borut Bantan.
2. Oddelek za javne finance izvede ustrezne spremembe v Proračunu Občine Zagorje
ob Savi za leto 2019 in sicer tako, da spremembe ne vplivajo na uravnoteženost
proračuna.
3. Ta sklep velja takoj.

AD 4.
Sprejem sklepa o potrditvi spremembe občinske meje
Tatjana Podbregar, vodja oddelka za okolje in prostor je predstavila potek spremembe
občinske meje med Občino Litija ter Občino Zagorje ob Savi. Predlog spremembe
občinske meje je obravnaval tudi Odbor za okolje in prostor, stališče odbora je predstavil
predsednik Ivan Klančišar.
Ker ni bilo razprave je župan dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Občine Zagorje ob Savi potrjuje predlog sprememb občinske meje med
Občino Zagorje ob Savi in Občino Litija kot je predstavljeno v Obrazcu 1 „Sprememba
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občinske meje“, št. 60_142-1 dne 29. 3. 2019 in pregledni skici, kar je pripravila
Geodetska uprava Republike Slovenije in je priloga tega sklepa.
2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Glasovalo je 20 članov občinskega sveta. 20 jih je glasovalo ZA, PROTI ni bil nihče.
Sklep je bil sprejet.
AD. 5
Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi Zavoda za šport Zagorje
ob Savi – skrajšani postopek
Blanka Šmit, vodja oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo je obrazložila
razlog spremembe odloka. Predlog odloka sta predhodno obravnavala tudi Odbor za šport
ter Statutarno pravna komisija. Stališče komisije je predstavila predsednica Marjana
Mlinarič Pikelj.
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Občine Zagorje ob Savi je sprejel ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O
USTANOVITVI ZAVODA ZA ŠPORT ZAGORJE OB SAVI v predlagani vsebini –
skrajšani postopek.
2. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Zavoda za šport Zagorje ob Savi se objavi v
Uradnem listu RS in prične veljati naslednji dan po objavi.
3. Ta sklep prične veljati z dnem sprejetja.
Glasovalo je 20 članov občinskega sveta. 20 jih je glasovalo ZA, PROTI ni bil nihče.
Sklep je bil sprejet.
AD. 6
Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega
zavoda Zasavske lekarne Trbovlje – skrajšani postopek
Predlog sprememb Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Zasavske lekarne
Trbovlje je predstavil v. d. direktorja občinske uprave Matej Drobež. Predlog sprememb
odloka je predhodno obravnavala Statutarno pravna komisija. Stališče k spremembam je
predstavila predsednica komisije Marjana Mlinarič Pikelj.
Ker ni bilo razprave je župan dal na glasovanja naslednji
SKLEP:
1. Sprejme se Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda
Zasavske lekarne Trbovlje po skrajšanem postopku.
2. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Zasavske
lekarne Trbovlje se objavi v Uradnem listu RS in prične veljati osmi dan po zadnji objavi
v uradnih glasilih občin ustanoviteljic.
3. Ta sklep velja z dnem sprejetja.
Glasovalo je 20 članov občinskega sveta. 20 jih je glasovalo ZA, PROTI ni bil nihče.
Sklep je bil sprejet.
AD. 7
Informacija in seznanitev Občinskega sveta s cenami izvajanja obvezne
gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih
odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov v CEROZ d.o.o. za leto 2019
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Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne gospodarske javne službe obdelave določenih
vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov, ki se izvajajo v okviru regijskega centra za ravnanje z odpadki Zasavje je bilo
članicam in članom odposlan s sklicem seje. V nadaljevanju je Enes Rakovič, tehnični
direktor družbe CEROZ podrobneje predstavil cene posameznih storitev ravnanja z
odpadki.
Sledila je razprava v kateri so sodelovali Boštjan Ocepek, Anton Benko, Sašo Vučko,
Nataša Mahne, Roman Perklič, Primož Jelševar. Razprava se je navezovala tudi na
naslednjo točko dnevnega reda, AD. 8 – Razprava in sprejem soglasja k spremembi cene
zbiranja biološko razgradljivih odpadkov in zelenega vrtnega odpada.
Ivan Klančišar pa je v nadaljevanju predstavil stališče Odbora za okolje in prostor, ki je
bil prav tako seznanjen z elaboratom o oblikovanju cen.
AD. 8
Razprava in sprejem soglasja k spremembi cene zbiranja biološko
razgradljivih odpadkov in zelenega vrtnega odpada
Sandi Grčar, direktor Javnega podjetja Komunala Zagorje je Občinskemu svetu
predstavil predlagano ceno na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja.
Predlagano spremembo cene je predhodno obravnaval tudi Odbor za okolje in prostor, stališče
odbora je predstavil Ivan Klančišar.
V zvezi s tem je tekla razprava že pri predhodni točki, zato je župan dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet občine Zagorje ob Savi, potrjuje Elaborat o oblikovanju cene storitve
gospodarske javne službe varstva okolja ravnanje s komunalnimi odpadki - zbiranje
biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada, z datumom
april 2019 in daje soglasje k oblikovanju predračunske cene izvajanja storitve
navedene gospodarske javne službe v Občini Zagorje ob Savi.
2. Potrjena in uporabnikom zaračunana predračunska lastna cena storitve zbiranja
bioloških odpadkov znaša 0,1776 €/kg.
3. Predračunska cena izvajanja storitve gospodarske javne službe ravnanje s
komunalnimi odpadki - zbiranje bioloških odpadkov v Občini Zagorje ob Savi, se objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije in velja od 1. 4. 2019 dalje.

Glasovalo je 20 članov občinskega sveta. 13 jih je glasovalo ZA, PROTI je glasovalo 6
članov občinskega sveta (Jelševar Primož, Boštjan Ocepek, Marija Oven, Mitja Drobež,
Roman Perklič, Nataša Mahne), 1 članica občinskega sveta se je glasovanja
vzdržala(Alojzija Hočevar). Sklep je bil sprejet.
AD. 9
Seznanitev Občinskega sveta z letnim poročilom Javnega podjetja Komunala
Zagorje ob Savi d.o.o. za leto 2018
Sandi Grčar, direktor Javnega podjetja Komunala Zagorje ob Savi je Občinski svet
podrobneje seznanil z letnim poročilom poslovanja podjetja za leto 2018.
Ivan Klančišar, predsednik Odbora za okolje in prostor je povzel stališče odbora.
Sledila je razprava v kateri so sodelovali Marija Oven, Anica Ule Maček, Roman Perklič
in Anica Režun.
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Po razpravi je župan dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Občine Zagorje ob Savi se je seznanil z Letnim poročilom o
poslovanju Javnega podjetja Komunala Zagorje, d.o.o. za leto 2018 in nanj ni imel
pripomb.
2. Ta sklep velja takoj.
Glasovalo je 20 članov občinskega sveta. 20 jih je glasovalo ZA, PROTI ni bil nihče.
Sklep je bil sprejet.
AD. 10
Seznanitev Občinskega sveta z letnim poročilom poslovanja Stanovanjskega
podjetja Zagorje d.o.o. za leto 2018
Gregor Brinjevec, direktor Stanovanjskega podjetja Zagorje je dal izčrpno poročilo
poslovanja Stanovanjskega podjetja za preteklo leto.
Ivan Klančišar je povzel stališče Odbora za okolje in prostor.
Po razpravi v kateri so sodelovali Mitja Drobež, Nataša Mahne in Anica Ule Maček je
dal župan na glasovanje naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Občine Zagorje ob Savi se je seznanil s Poslovnim poročilom
Stanovanjskega podjetja Zagorje ob Savi, d.o.o. za leto 2018 in nanj ni imel
pripomb.
2. Ta sklep velja takoj.
Glasovalo je 20 članov občinskega sveta. 20 jih je glasovalo ZA, PROTI ni bil nihče.
Sklep je bil sprejet.
AD. 11
Predstavitev rezultatov operacij v okviru partnerstva LAS Zasavje v obdobju
2015 – 2018
Uvodni pozdrav je dala predsednica partnerstva LAS Zasavje Nuša Gregorčič, Maša
Kovač je v nadaljevanju predstavila rezultate izvedenih operacij in operacij v izvajanju ter
konkretne dosežke operacij v obdobju od 2015 do 2018 po posameznih občinah in rezultate
na ravni celotnega Zasavja.
Sledila je razprava v kateri so sodelovali Mitja Drobež, Marija Ribič in Boštjan Ocepek.
AD. 12
Volitve, imenovanja, razrešitve:
-

Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatu za ravnatelja Osnovne šole
Toneta Okrogarja

Marija Ribič, podpredsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi je dejala, da je komisija na svoji redni seji
obravnavala prijavo kandidatke, Nataše Grošelj za ravnateljico Osnovne šole Toneta
Okrogarja. Povzela je sklep komisije.
Sledila je razprava v kateri sta sodelovali Nataša Mahne ter Anica Ule Maček. Po razpravi
je župan dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
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1. Občinski svet Občine Zagorje ob Savi podaja pozitivno mnenje h kandidaturi NATAŠE
GROŠELJ za ravnateljico Osnovne šole Toneta Okrogarja.
2. Sklep velja z dnem sprejetja.

Glasovalo je 20 članov občinskega sveta. ZA sklep je glasovalo 20 članov, PROTI ni
bil nihče. Sklep je bil sprejet.
-

Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatu za ravnatelja Osnovne šole
dr. Slavka Gruma

Prav tako je podpredsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
povzela sklep predlagan na komisiji za prijavljenega kandidata, Zorana Kvartiča za
ravnatelja Osnovne šole dr. Slavka Gruma.
Razprave ni bilo zato je župan dal na glasovanja naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Občine Zagorje ob Savi podaja pozitivno mnenje h kandidaturi ZORANA
KVARTIČA za ravnatelja Osnovne šole dr. Slavka Gruma.
2. Sklep velja z dnem sprejetja
Glasovalo je 20 članov občinskega sveta. ZA sklep je glasovalo 20 članov, PROTI ni
bil nihče. Sklep je bil sprejet.
-

Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatu za ravnatelja Glasbene
šole Zagorje ob Savi

Na seji komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja so obravnavali tudi prijavo
kandidatke, Metke Podpečan za ravnateljico Glasbene šole Zagorje ob Savi. Predlog
sklepa komisije je povzela podpredsednica komisije Marija Ribič.
Razprave ni bili zato je župan dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Občine Zagorje ob Savi podaja pozitivno mnenje h kandidaturi METKE
PODPEČAN za ravnateljico Glasbene šole Zagorje.
2. Sklep velja z dnem sprejetja.
Glasovalo je 20 članov občinskega sveta. ZA sklep je glasovalo 20 članov, PROTI ni
bil nihče. Sklep je bil sprejet.
-

Predlog predhodnega mnenja lokalne skupnosti k imenovanju pomočnika
direktorja Centra za socialno delo Zasavje, Enota Zagorje ob Savi

Komisija se je na svoji seji seznanila in obravnavala prijavo kandidatke, Edise Mujčinović za
pomočnico direktorja Centra za socialno delo Zasavje v enoti Zagorja ob Savi ter oblikovala
predlog sklepa, ki ga je predstavila podpredsednica komisije Marija Ribič.

Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Občine Zagorje ob Savi podaja pozitivno mnenje k imenovanju ADISE
MUJČINOVIĆ za pomočnico direktorja Centra za socialno delo Zasavje, Enota Zagorje
ob Savi.
2. Sklep velja z dnem sprejetja.
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Glasovalo je 20 članov občinskega sveta. ZA sklep je glasovalo 20 članov, PROTI ni
bil nihče. Sklep je bil sprejet.
-

Imenovanje predstavnikov Občine Zagorje ob Savi v svet javnega
lekarniškega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje

Marija Ribič, podpredsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je
občinskemu svetu predstavila predlog komisije za imenovanje dveh predstavnikov Občine
Zagorje ob Savi v svet javnega lekarniškega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje.
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
1. V svet javnega lekarniškega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje se kot predstavnika
Občine Zagorje ob Savi imenujeta Matej Drobež in Anica Ule Maček.
2. Mandat predstavnikov Občine Zagorje ob Savi v svetu javnega lekarniškega zavoda
Zasavske lekarne Trbovlje traja pet let in prične teči s konstitutivno sejo novega sveta
zavoda.
3. Sklep velja z dnem sprejetja.
Glasovalo je 19 članov občinskega sveta. ZA sklep je glasovalo 19 članov, PROTI ni
bil nihče. 1 glas je bil vzdržan (Anica Ule Maček). Sklep je bil sprejet.
S tem je bil dnevni red izčrpan. Seja je bila zaključena ob 20.20 uri.
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