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ZAPISNIK
6. redne seje Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi, ki je bila v četrtek, 20. 6. 2019,
ob 18.00 uri, v sejni sobi Prostovoljnega gasilskega društva Zagorje – mesto, Cesta Borisa
Kidriča 11a, Zagorje ob Savi
Prisotni: ZGN – Klemen Benko, Anton Benko, Roman Savšek, Metka Podpečan, Marjana
Mlinarič Pikelj, Ivan Klančišar, Ana Režun, Mitja Adamlje, Marija Ribič, Marjan Kovač, Ivan
Potočnik; SLS - Primož Jelševar, Marija Oven, Mitja Drobež, Boštjan Ocepek; SDS –
Roman Perklič, Nataša Mahne; LMŠ – Sašo Vučko; SD – Željko Železnik; 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; Zori Kovač Ašič, strokovna sodelavka
za premoženjsko pravne zadeve, Nataša Jerman Rajh, vodja urada župana; Alojz Slavko
Jelševar, predsednik Nadzornega odbora; Igor Martinšek, Terragis d.o.o.; Damjan Gajšek,
komandir Policijske postaje Zagorje; Sebastjan Zmrzljak; direktor MIR Zasavje; Saša
Bajda, kandidatka za direktorico Zdravstvenega doma Zagorje; novinarji.
Opravičeno odsotni: ZGN – Samo Vrtačnik, Simona Klukej, Štefka Suša; SD - mag. Tea
Juratovec; NSi – Alojzija Hočevar
Na seji je bilo prisotnih 20 članov občinskega sveta od 25-ih članov, seja je bila sklepčna.

V minuti za kulturo so se z dvema pesmima predstavili pevci Zagorskega okteta, nato je
župan povedal, da je Občina Zagorje ob Savi ob dnevu podnebnih sprememb organizirala
posebno akcijo za zagorske šole, in sicer »Malica brez plastike«. Akcija je bila uspešno
izvedena, v ta namen se je župan zahvalil ter podelil priznanja predstavnikom šol.
V nadaljevanju je župan otvoril 6. redno sejo. Uvodoma je predlagal, da se 12. točkaPredlog Odloka o nadomestilu o uporabi stavbnega zemljišča na območju občine Zagorje ob
Savi prestavi pod točko 4. Sledila je razprava v kateri sta sodelovala Boštjan Ocepek in Primož
Jelševar. Boštjan Ocepek je dejal, da bi se s predlogom Odloka o nadomestilu o uporabi
stavbnega zemljišča na območju občine Zagorje ob Savi moral predhodno seznaniti tudi odbor
za spodbujanje gospodarstva in naložb v gospodarstvo, vendar se ni, zato predlaga umik točke
z dnevnega reda. Primož Jelševar pa je dodal, da po poslovniku občinskega sveta posamezne
odloke prehodno obravnavajo pristojni odbori, torej glede na to, da predloga odbori niso
obravnavali kršimo poslovnik.
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Župan je odgovoril, da so bili člani občinskega sveta z dnevnim redom ter z gradivom
seznanjeni že deset dni pred sejo, torej bi lahko predsedniki posameznih odborov sklicali svoje
seje. Nato je predlagal naslednji
SKLEP:
- Občinski svet Občine Zagorje ob Savi točko Predlog Odloka o nadomestilu o uporabi
stavbnega zemljišča na območju občine Zagorje ob Savi umika z dnevnega reda.
O predlaganem je glasovalo 21 prisotnih članov. ZA sklep je glasovalo 6 članov, 14
članov je glasovalo PROTI.
Nato je dal na glasovanje naslednji
DNEVNI RED:

1. Sprejem zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi z dne
15. 4. 2019
2. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta
3. Poročilo o izvajanju tekočih aktivnosti v Občini Zagorje ob Savi
4. Predlog Odloka o nadomestilu o uporabi stavbnega zemljišča na območju občine
Zagorje ob Savi
5. Seznanitev z letnim poročilom o delu in porabi sredstev Nadzornega odbora
Občine Zagorje ob Savi za leto 2018
6. Obravnava in seznanitev z letnim poročilom Policijske postaje Zagorje ob Savi
za leto 2018
7. Obravnava in seznanitev z letnim poročilom Medobčinskega inšpektorata
in redarstva Zasavje za leto 2018 ter obravnava in sprejem Ocene izvajanja
občinskega programa varnosti Občine Zagorje ob Savi
8. Občinski podrobni prostorski načrt za območje OP 5 ZS 34 - Podkraj del v Zagorju ob
Savi - obravnava in sprejem
9. Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra
10. Predlog dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Zagorje ob
Savi za leto 2019 – 2. sprememba in dopolnitev
11. Predlog za izdajo soglasja k Statutu javnega lekarniškega zavoda Zasavske
lekarne Trbovlje – obravnava in sprejem
12. Predlog Odloka o ustanovitvi organa skupnega upravljanja javnega lekarniškega
zavoda Zasavske lekarne Trbovlje – 1. obravnava in sprejem
13. Volitve, imenovanja, razrešitve:
- Predlogi za podelitev občinskih priznanj Občine Zagorje ob Savi v letu 2019
- Soglasje k imenovanju direktorja Zdravstveni dom Zagorje ob Savi
- Sklep za imenovanje skupščine Javnega podjetja Komunala Zagorje ob Savi
- Imenovanje nadomestnega člana v skupščino CEROZ d.o.o.
Za predlagani dnevni red je glasovalo 20 prisotnih članov občinskega sveta. 4 člani so
glasovali PROTI, 16 članov je glasovalo ZA. Dnevni red je bil sprejet.

AD. 1
Sprejem zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi z
dne 15. 4. 2019
Župan je dal zapisnik v razpravo v kateri je sodeloval svetnik Željko Železnik. Želi namreč,
da se zapisniki pišejo z razpravo. Župan je odgovoril, da se bodo pogovorili glede pobude,
nato je dal zapisnik na glasovanje.
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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
Župan je svetnike seznanil, da je potekala širša razprava s člani sveta KS Rudnik Toplice
ter predsednikom KS Željkom Železnikom, ki je preko socialnih omrežij dobil negativne
informacije o neaktivnostih predsednika KS okrog realizacije posameznih projektov. Župan
je dejal, da je prišlo do nesporazuma in je bilo na to dano opravičilo. Na sestanku so
določene stvari že uskladili.
S strani Primoža Jelševarja je prispelo vprašanje na temo odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča, na vprašanje je bil dan odgovor.
Roman Perklič je povzel sestanek s stanovalci Okrogarjeve kolonije okrog problematike
kot je ozek makadamski prehoda, dovoz intervencijskih vozil na kolonijo, javna
razsvetljava, meteorne vode ipd. Župan je odgovoril, da bo na zapisnik sestanka poslan
odgovor.
Anica Ule Maček se je zahvalila občinski upravi glede poslane pobude na Ministrstvo za
zdravje ter na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve o pereči problematiki cen
socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu. Z Ministrstva za zdravje so podali
odgovor, da se spremlja problematika in se pripravlja predlog zakona o dolgotrajni oskrbi,
vendar si kljub temu želi, da spremljamo aktivnosti ministrstva na tem področju.
Sašo Vučko je glede Okrogarjeve kolonije povedal, da je bila dana pobuda z njegove strani
dobronamerna, na razne objave na socialnih omrežjih pa ne želi, da se takšna
komunikacija izkorišča v populistične namene. Željko Železnik je povedal, da je
informacija, da kot predsednik KS Rudnik Toplice ne odziva na pobude krajanov je
neresnična, glede omenjenega problema vodi vso korespondenco. Omenil je tudi, da je bil
sestanek s krajani ter občinsko upravo zelo izčrpen in verjame, da se bodo pereči problemi
pričeli reševati.
Nataša Mahne je omenila, da so krajani v Kisovcu zaskrbljeni glede prehoda za pešce,
ker je sam prehod na nevarnem območju. Zanima jo ali so v načrtu morebitni hitri ukrepi
za povečanje varnosti na samem prehodu za pešce. Župan je odgovoril, da je v načrtu
izgradnja dveh rondojev v Kisovcu in bo na eni izmed sej občinskega sveta projekt
izgradnje predstavljen. Marjan Kovač je na to komentiral, da kratkoročnih ukrepov ni, je pa
potrdil, da je v pripravi projekt kot je dejal župan.
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 sta v pripravi dva projekta, in sicer s
področja elementarja – sanacija lokalne ceste Razpotje-Kolovrat-Orehovica ter projekt
posodobitev in prenova občinskih cest - sredstva z naslova ZFO. Za oba projekta je
potrebna potrditev občinskega sveta, za katero se bo glasovalo v nadaljevanju. Omenil je
tudi, da je bila na EKO sklad oddana prijava za nabavo e-koles, na Ministrstvo za
infrastrukturo oddana vloga za energetsko sanacijo Svee in Proletarca. Povedal je tudi, da
po občini potekajo preplastitvena dela državnih cest. Glede prehoda na Mlinšah je dejal,
da so se dela pričela in bodo končana v roku dveh mesecev. Končana so tudi dela na
Kolodvorski cesti s poizkusno dobo semaforizacije križišča pri železniški postaji. Povedal
je, da sta bila za sanacijo plazu Plavišnik in Wilhemini (cesta proti Čolniščam) z razpisom
izbrana izvajalca. Povedal je tudi, da bo objekt na Prvinah že v letu 2020 zaživel z
dejavnostmi CŠOD-ja in da je v pripravljalni fazi dokumentacija za izgradnjo razglednega
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stolpa na Čemšeniški planini. Seznanil je da je občina pristopila k nakupu igral za otroke
s posebnimi potrebami, katera bodo postavljena v Evroparku, na Cankarjevem trgu pri
osnovni šoli dr. Slavka Gruma pa bodo igrala posodobili. Svetnike je seznanil tudi z novico
o prejemu certifikata »Voda iz pipe«, ki ga je pridobilo JP Komunala Zagorje. Pred
Zdravstvenim domom je občina v sodelovanju s Telekomom postavila prvo pametno luč v
Sloveniji, ki poleg polnilnice omogoča tudi meritve delcev PM10. Glede prireditev je
povedal, da letošnje leto, v mesecu septembru praznuje 140-obletnico podružnična šola v
Šentlambertu, v juniju je bil izveden vpis učencev v Zlato knjigo, ki se izvaja že od leta
1977 in do letos je v knjigo vpisanih že 1725 zlatih učencev. Priprave pa so v polnem teku
tudi za izvedbo prireditve Zagorska noč.
Sledila je razprava v kateri je sodeloval Mitja Drobež, ki se je v imenu svetniške skupine
SLS zahvalil za vse projekte oz. za vsa z razpisi pridobljena evropska sredstva.
Po razpravi je dal župan na glasovanje že prej omenjene predloge sklepov, in sicer:
Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Sanacija LC 480291
Razpotje – Kolovrat – Orehovica ob potoku Kolovratščica, ID 1088688«
1. Potrdi se Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt/program:
»Sanacija LC 480291 Razpotje – Kolovrat – Orehovica ob potoku Kolovratščica, ID
1088688«, ki ga je v maju 2019 izdelala občinska uprava Občine Zagorje ob Savi.
2. Vrednost investicije po tekočih/stalnih cenah znaša 446.605,62 EUR (z vključenim davkom
na dodano vrednost).
3. Vir financiranja:


Lastna sredstva - občinski proračun 105.535,44 EUR (PP 99620 »Sanacija plazov in
objektov«)
 Ministrstvo za okolje in prostor: 341.070,18 EUR
4. Dinamika izvedbe: junij 2019- december 2019.
5. Ta sklep velja takoj.
Sklep o vključitvi projekta »Sanacija LC 480291 Razpotje – Kolovrat – Orehovica ob
potoku Kolovratščica, ID 1088688« v veljavni NRP 2019-2022

1. V veljavni NRP 2019-2022 proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2019 se v okviru
podprograma 23029002 »Posebni programi pomoči v primeru naravnih nesreč« uvrsti
nov projekt:
 OB142-19-0008 »Sanacija LC 480291 Razpotje – Kolovrat – Orehovica ob potoku
Kolovratščica, ID 1088688«
 Vrednost projekta: 446.605,62 EUR (z DDV)
 Vir financiranja:
- Lastna sredstva - občinski proračun 105.535,44 EUR (PP 99620 »Sanacija
plazov in objektov«)
- Ministrstvo za okolje in prostor: 341.070,18 EUR
 Dinamika izvajanja: junij 2019 - december 2019
 Dinamika financiranja: junij 2019 - december 2019
 Skrbnik projekta: Andrej Drnovšek
 Nadomestni skrbnik projekta: Ivo Vrtačnik
2. Oddelek za javne finance umesti projekt »Sanacija LC 480291 Razpotje – Kolovrat –
Orehovica ob potoku Kolovratščica, ID 1088688« v Načrt razvojnih programov 20192022 v okviru Proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2019.
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3. Ta sklep velja takoj.
Sklep o prerazporeditvi sredstev iz PP 08084 »Vašhava Zagorje« in PP 40161 »OŠ
Toneta Okrogarja – izgradnja telovadnice« na PP 99620 »Sanacija plazov in objektov« v
veljavnem proračunu 2019

1. V veljavnem proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2019 se realizirajo naslednje
prerazporeditve sredstev med proračunskimi postavkami:
 Prenos sredstev na PP 99620 »Sanacija plazov in objektov«:
- Višina prenosa: 105.535,44,00 EUR
- PP 99620 »Sanacija plazov in objektov« je umeščena znotraj
področja 23
»Intervencijski programi in obveznosti«
- Skrbnik PP: Andrej Drnovšek
- Nadomestni skrbnik PP Ivo Vrtačnik.
 Prenos sredstev iz PP 08084 »Vašhava Zagorje«:
- Višina prenosa: 35.000,00 EUR
- PP 08084 »Vašhava Zagorje« je umeščena znotraj
področja 04 »Skupne
administrativne službe in splošne javne storitve«
- Skrbnik PP: Borut Bantan
- Nadomestni skrbnik PP: Zori Kovač.
 Prenos sredstev iz PP 40161 »OŠ Toneta Okrogarja – izgradnja telovadnice«:
- Višina prenosa: 70.535,44 EUR
- PP 40161 »OŠ Toneta Okrogarja – izgradnja telovadnice« je umeščena znotraj
področja 19 »Izobraževanje«
- Skrbnik PP: Blanka Šmit
- Nadomestni skrbnik PP: 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 proračuna.
3. Ta sklep velja takoj.
Sklep o spremenjeni dinamiki izvajanja in financiranja projektov OB142-08-0008
»Vašhava Zagorje« in OB142-18-0012 »OŠ Toneta Okrogarja – izgradnja telovadnice« v
veljavnem NRP 2019-2022
1. V veljavni NRP 2019-2022 proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2019 se v okviru
podprograma 04039003 »Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem«
spremeni dinamika izvajanja in financiranja naslednjih projektov:
 OB142-08-0008 »Vašhava Zagorje« kot sledi
Viri financiranja
2019
2020 SKUPAJ
Lastna sredstva

86.250,00

33.750,00 120.000,00

Skupaj

86.250,00

33.750,00 120.000,00

- Vrednost projekta ostaja nespremenjena: 120.000,00 EUR
- Skrbnik projekta: Borut Bantan
- Nadomestni skrbnik projekta: Zori Kovač
 OB142-12-0012 »OŠ Toneta Okrogarja – izgradnja telovadnice« kot sledi
Viri financiranja
2018
2019
2020
2021 SKUPAJ
Državna sredstva

0

560.110,00

525.000,00 1.085.110,00
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Lastna sredstva

1.952,00

41.546,56 3.509.946,61

845.811,72 4.399.256,89

Skupaj

1.952,00

41.546,56 4.070.056,61 1.370.811,72 5.484.366,89

- Vrednost projekta ostaja nespremenjena: 5.484.366,89 EUR
- Skrbnik projekta: Blanka Šmit
- nadomestni skrbnik projekta: Damir Kozolič.
2. Oddelek za javne finance izvede ustrezne spremembe v Načrtu razvojnih programov 20192022 v okviru 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 o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Obnove občinskih
cest v letu 2019«
1. Potrdi se Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt/program:
»Obnove občinskih cest v letu 2019«, ki ga je v maju 2019 izdelala občinska uprava
Občine Zagorje ob Savi.
2. Vrednost investicije po tekočih/stalnih cenah znaša 260.000,00 EUR (z vključenim
davkom na dodano vrednost).
3. Vir financiranja:
 Lastna sredstva - občinski proračun 72.106,23 EUR (PP 10010 »Investicije in
investicijsko vzdrževanje občinskih cest«)
 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo: 125.906,30 EUR (ZFO - nepovratna
sredstva) in 61.987,47 EUR (ZFO - povratna sredstva).
4. Dinamika izvedbe: junij 2019- december 2019.
5. Ta sklep velja takoj.
Sklep o vključitvi projekta »Obnove občinskih cest v letu 2019« v veljavni NRP 20192022
1. V veljavni NRP 2019-2022 proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2019 se v okviru
podprograma 13 »Promet, prometna infrastruktura in komunikacije« uvrsti nov projekt:
 OB142-19-0009 »Obnove občinskih cest v letu 2019«
 Vrednost projekta: 260.000,00 EUR (z DDV)
 Vir financiranja:
- Lastna sredstva - občinski proračun 72.106,23 EUR (PP 10010 »Investicije
in investicijsko vzdrževanje občinskih cest«)
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo: 125.906,30 EUR (ZFO nepovratna sredstva) in 61.987,47 EUR (ZFO - povratna sredstva)
 Dinamika izvajanja: junij 2019 - december 2019
 Dinamika financiranja: junij 2019 - december 2019
 Skrbnik projekta: Andrej Drnovšek
 Nadomestni skrbnik projekta: Boris Grošelj.
2. Oddelek za javne finance umesti projekt »Obnove občinskih cest v letu 2019« v
veljavni Načrt razvojnih programov 2019-2022 v okviru Proračuna Občine Zagorje ob
Savi za leto 2019 in sicer tako, da spremembe ne vplivajo na uravnoteženost
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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 o prerazporeditvi sredstev iz PP 40161 »OŠ Toneta Okrogarja – izgradnja
telovadnice« na PP 10010 »Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest« v
veljavnem proračunu 2019
1. V veljavnem proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2019 se realizirajo naslednje
prerazporeditve sredstev med proračunskimi postavkami:
 Prenos sredstev na PP 10010 »Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest«:
- Višina prenosa: 260.000,00 EUR
- PP 10010 »Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest« je umeščena
znotraj področja 13 »Promet, prometna infrastruktura in komunikacije«
- Skrbnik PP: Andrej Drnovšek
- Nadomestni skrbnik: Boris Grošelj
 Prenos sredstev iz PP 40161 »OŠ Toneta Okrogarja – izgradnja telovadnice«:
- Višina prenosa: 260.000,00 EUR
- PP 40161 »OŠ Toneta Okrogarja – izgradnja telovadnice« je umeščena znotraj
področja 19 »Izobraževanje«
- Skrbnik PP: Blanka Šmit
- Nadomestni skrbnik: 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
proračuna.
3. Ta sklep velja takoj.
Sklep o spremenjeni dinamiki izvajanja in financiranja projekta OB142-18-0012 »OŠ
Toneta Okrogarja – izgradnja telovadnice« v veljavnem NRP 2019-2022
1. V veljavni NRP 2019-2022 proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2019 se v okviru
podprograma 04039003 »Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem«
spremeni dinamika izvajanja in financiranja naslednjih projektov:

 OB142-12-0012 »OŠ Toneta Okrogarja – izgradnja telovadnice« kot sledi
Viri financiranja/leto:
2018
2019
2020
2021 SKUPAJ
Državna sredstva

0

560.110,00

525.000,00 1.085.110,00
845.811,72 4.399.256,89

Lastna sredstva

1.952,00

41.546,56 3.509.946,61

Skupaj

1.952,00

41.546,56 4.070.056,61 1.370.811,72 5.484.366,89

- Vrednost projekta ostaja nespremenjena: 5.484.366,89 EUR
- Skrbnik projekta: Blanka Šmit
- Nadomestni skrbnik projekta: Damir Kozolič.
2. Oddelek za javne finance izvede ustrezne spremembe v Načrtu razvojnih programov
2019-2022 v okviru 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.
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Sklep o spremembi IP - spremenjeni vrednosti in virih financiranja projekta »Sanacija
opornih zidov na JP 981911 v Plavišnik I. faza, ID 1084004«
1. Potrdi se sprememba Investicijskega programa (IP) za projekt/program: »Sanacija
opornih zidov na JP 981911 v Plavišnik I. faza, ID 1084004«, ki so jo v mesecu
juniju izdelali v Regionalni razvojni agenciji Zasavje (Grajska ulica 2, 1410 Zagorje ob
Savi).
2. V veljavnem NRP 2019-2022 proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2019 se
spremeni vrednost in viri financiranja projekta:



OB142-19-0004 »Sanacija opornih zidov na JP 981911 v Plavišnik I. faza, ID
1084004«
 Vrednost projekta: 559.629,75 EUR
 Viri financiranja:
- Lastna sredstva - občinski proračun 9.372,70 EUR (PP 99620 »Sanacija
plazov in objektov«
- Ministrstvo za okolje in prostor: 440.000,21 EUR
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo: 110.256,84 EUR (ZFO povratna sredstva)
 Dinamika izvajanja: 2019
 Dinamika financiranja: 2019
 Skrbnik projekta: Andrej Drnovšek
 Nadomestni skrbnik projekta: Ivo Vrtačnik.
3. Ta sklep velja takoj.
Sklep o spremembi IP - spremenjeni vrednosti in virih financiranja projekta »Prestavitev
LC480161 Zagorje-Vidrga I. faza, ID 1083973«
1. Potrdi se sprememba Investicijskega programa (IP) za projekt/program: »Prestavitev
LC 480161 Zagorje-Vidrga I. faza, ID 1083973«, ki so jo v mesecu juniju izdelali v
Regionalni razvojni agenciji Zasavje (Grajska ulica 2, 1410 Zagorje ob Savi).
2. V veljavnem NRP 2019-2022 proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2019 se
spremeni vrednost in viri financiranja projekta:



OB142-19-0003 »Prestavitev LC480161 Zagorje-Vidrga I. faza, ID 1083973«
Vrednost projekta: 559.612,28 EUR
Viri financiranja:
- Lastna sredstva - občinski proračun 6.100,00 EUR (PP 99620 »Sanacija
plazov in objektov«
- Ministrstvo za okolje in prostor: 438.698,59 EUR
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo: 114.813,69 EUR (ZFO povratna sredstva)
 Dinamika izvajanja: 2019
 Dinamika financiranja: 2019
 Skrbnik projekta: Andrej Drnovšek
 Nadomestni skrbnik projekta: Ivo Vrtačnik
3. Ta sklep velja takoj.



Sklep o spremembi DIIP – spremenjeni vrednosti in virih financiranja projekta
»Rekonstrukcija Zagorje-most čez Savo« v letu 2019
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1. Potrdi se sprememba Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za
projekt/program: »Rekonstrukcija Zagorje-most čez Savo«, ki jo je v mesecu juniju izdelala
občinska uprava Občine Zagorje ob Savi.
2. V veljavnem NRP 2019-2022 proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2019 se spremeni
vrednost in viri financiranja projekta v letu 2019:
 OB142-09-0011 »Rekonstrukcija Zagorje-most čez Savo«
 Vrednost projekta: 246.365,38 EUR
leto 2018: 69.742,76 EUR
leto 2019: 176.622,62 EUR
 Viri financiranja v letu 2019:
- Lastna sredstva - občinski proračun 15.470,92 EUR (PP 10052
»Sofinanciranje državnih cest R1-222 Cesta zmage - Kolodvorska«
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo: 161.151,70 EUR (ZFO nepovratna sredstva)
 Dinamika izvajanja: 2018 - 2019
 Dinamika financiranja: 2018 - 2019
 Skrbnik projekta: Ivo Vrtačnik
 Nadomestni skrbnik projekta: Andrej Drnovšek.
3. Oddelek za javne finance izvede ustrezne spremembe v Načrtu razvojnih programov 20192022 v okviru 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.
4. Ta sklep velja takoj.

O predlaganih sklepih je glasovalo 20 prisotnih članov občinskega sveta. 20 jih je
glasovalo ZA, PROTI ni bil nihče. Vsi sklepi so bili sprejeti.
AD 4.
Predlog Odloka o nadomestilu o uporabi stavbnega zemljišča na območju
občine Zagorje ob Savi – 1. obravnava
Igor Martinšek, predstavnik družbe Terragis je predstavil razloge o sprejemu odloka o
nadomestilu o uporabi stavbnega zemljišča na območju občine Zagorje ob Savi.
Ivan Klančišar je povedal, da je predlog odloka obravnaval tudi odbor za okolje in prostor.
Člani odbora so predlog preučili ter bili mnenja, da se sam predlog odloka v prvi obravnavi
sprejme in da v 90 dnevno javno obravnavo.
Sledila je razprava v kateri sta sodelovala Roman Savšek, ki apelira na proučitev
obdavčitve obdelovanja kmetijske dejavnosti, seveda v korist lastnikom kmetijskih zemljišč
in Primož Jelševar, ki ga zanima višina obremenitve, višine točke za posamezne objekte,
kot za nezazidana stavbna zemljišča, kmetijska zemljišča, industrijska ipd.
Na vsa vprašanja je Igor Martinšek odgovoril.
Po razpravi je dal župan na glasovanje naslednji
SKLEP:
1. Sprejme se Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča Občine Zagorje ob
Savi v prvi obravnavi.
2. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča Občine Zagorje ob Savi se
posreduje v 90 dnevno javno obravnavo.
3. Po opravljeni javni obravnavi Oddelek za gospodarske javne službe Občine Zagorje ob
Savi prouči prejete pobude, predloge in pripombe ter jih upošteva pri oblikovanju
predloga Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča Občine Zagorje ob Savi
za drugo obravnavo.
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4. Ta sklep velja z dnem sprejetja.
Za sklep je glasovalo je 16 članov občinskega sveta. 16 jih je glasovalo ZA, 4 člani
(Marija Oven, Boštjan Ocepek, Primož Jeleševar, Mitja Drobež) so se glasovanja
vzdržali. Sklep je bil sprejet.
AD. 5
Seznanitev z letnim poročilom o delu in porabi sredstev Nadzornega
odbora Občine Zagorje ob Savi za leto 2018
Alojz Slavko Jelševar, predsednik Nadzornega odbora je občinske svetnice in svetnike
seznanil z letnim poročilom o delu in porabi sredstev nadzornega odbora za leto 2018.
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Občine Zagorje ob Savi se je seznanil z Letnim poročilom o delu in porabi
sredstev Nadzornega odbora Občine Zagorje ob Savi za leto 2018 in nanj ni imel
pripomb.
2. Sklep velja takoj, ko ga sprejme občinski svet.
Za sklep je glasovalo 20 članov Občinskega sveta. ZA sklep jih je glasovalo vseh 20,
PROTI ni bil nihče. Sklep je bil sprejet.

AD. 6
Obravnava in seznanitev z letnim poročilom Policijske postaje Zagorje
ob Savi za leto 2018
Damjan Gajšek, komandir Policijske postaje Zagorje je dal poročilo o analizi stanja v občini
Zagorje ob Savi v letu 2018.
Sledila je razprava v kateri je sodelovala Marija Oven, izpostavila je stanje na otroških
igriščih na katerih se v nočnem času zadržujejo mladoletne osebe ter za seboj pustijo
nered, zato jo zanima ali se glede tega izvajajo ukrepi. Komandir je na to odgovoril, da v
kolikor policija prejme prijavo o kršenju javnega reda in miru ter prijavo vandalizma gre na
ogled kraja, ker pa je to javna površina jim ne smejo preprečiti zadrževanja na območju.
Po razpravi je dal župan na glasovanje naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Občine Zagorje ob Savi se je seznanil z Analizo varnostnih razmer na
območju Občine Zagorje ob Savi v letu 2018 in nanjo ni imel pripomb.
2. Sklep velja takoj, ko ga sprejme občinski svet.
Za sklep je glasovalo 20 članov Občinskega sveta. ZA sklep jih je glasovalo vseh 20,
PROTI ni bil nihče. Sklep je bil sprejet.

AD. 7
Obravnava in seznanitev z letnim poročilom Medobčinskega
inšpektorata in redarstva Zasavje za leto 2018 ter obravnava in sprejem
Ocene izvajanja občinskega programa varnosti Občine Zagorje ob Savi
Sebastijan Zmrzljak, direktor Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje je za leto 2018
predstavil poročilo o delu ter oceno izvajanja občinskega programa varnosti v občini Zagorje
ob Savi.
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V nadaljevanju je sledila razprava v kateri je sodelovala Marjana Mlinarič Pikelj. Izpostavila je
problem zadrževanja oseb, ki na tržnici v popoldanskem času popivajo ter motijo mimoidoče.
Apelira na to, da tudi v popoldanskem času redarji na tem območju opravljajo obhode.
Sašo Vučko opaža, da okrog večstanovanjskih objektov prihaja do težave odlaganja
odpadkov, saj otoki postajajo že kot javno smetišče. Predlaga, da se nekaj stori okrog tega.
Po razpravi je dal župan na glasovanje naslednja
SKLEPA:
1. Občinski svet Občine Zagorje ob Savi se je seznanil in obravnaval Letno poročilo
medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2018 in nanj ni imel pripomb.
2. Sklep velja takoj, ko ga sprejme občinski svet.
Za sklep je glasovalo 20 članov Občinskega sveta. ZA sklep jih je glasovalo vseh 20,
PROTI ni bil nihče. Sklep je bil sprejet.
1. Občinski svet Občine Zagorje ob Savi se je seznanil z Oceno izvajanja občinskega
programa varnosti Občine Zagorje ob Savi in nanjo ni imel pripomb.
2. Sklep velja takoj, ko ga sprejme občinski svet.
Za sklep je glasovalo 20 članov Občinskega sveta. ZA sklep jih je glasovalo vseh 20,
PROTI ni bil nihče. Sklep je bil sprejet.

AD. 8
Občinski podrobni prostorski načrt za območje OP 5 ZS 34 - Podkraj del v
Zagorju ob Savi - obravnava in sprejem
Vodja oddelka za okolje in prostor Tatjana Podbregar je utemeljila podrobnosti Občinskega
podrobnega prostorskega načrta za območje Podkraj del.
Sledila je razprava. Boštjan Ocepek je dejal, da politična stranka SLS predlog podpira, ima
pa pomislek glede plazovitosti terena. Župan je dejal, da so bile opravljane geološko
mehanske meritve terena. Ivan Klančišar je v nadaljevanju še predstavil stališča odbora
za okolje in prostor, ki je predlog tudi obravnaval.
Po razpravi je dal župan na glasovanje naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet je obravnaval osnutek odloka o Občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za območje OP 5 ZS 34 - Podkraj del v Zagorju ob Savi.
2. Občinski svet se je seznanil, da pripomb in predlogov v času javne razgrnitve ni bilo.
3. Ker na osnutek odloka v prvi obravnavi ni bilo vsebinskih pripomb in je besedilo
predloga odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje OP 5 ZS
34 - Podkraj del v Zagorju ob Savi enako, se prva in druga obravnava predloga
odloka združita.
4. Sprejme se odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje OP 5 ZS
34 -Podkraj del v Zagorju ob Savi. OPPN za območje OP 5 ZS 34 - Podkraj del v
Zagorju ob Savi je pod številko projekta 01/18 izdelalo podjetje ARHIS d.o.o. Zagorje
ob Savi.
5. Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po
objavi.
6. Ta sklep velja takoj.
Za sklep je glasovalo 20 članov Občinskega sveta. ZA sklep jih je glasovalo vseh 20,
PROTI ni bil nihče. Sklep je bil sprejet.
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AD. 9
Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra
Zori Kovač Ašič, strokovna sodelavka Občinske uprave je predstavila predlog sklepa o
ukinitvi statusa javnega dobra.
Ivan Klančišar je dejal, da je odbor za okolje in prostor obravnaval predlog ter nanj ni imel
pripomb.
Razprave k tej točki ni bilo, zato je dal župan na glasovanje naslednji
SKLEP:
1. S tem sklepom se nepremičninam:
- nepremičnini ID znak: parcela 1873 625/1 (katastrska občina 1873 Hrastnik pri Trojanah
parcela 625/1 v izmeri 477 m2);
- nepremičnini ID znak: parcela 1884 751/3 (katastrska občina 1884 Loke pri Zagorju parcela
751/3 v izmeri 27 m2);
- nepremičnini ID znak: parcela 1884 751/5 (katastrska občina 1884 Loke pri Zagorju parcela
751/5 v izmeri 6 m2) in
- nepremičnini ID znak: parcela 1884 751/6 (katastrska občina 1884 Loke pri Zagorju parcela
751/6 v izmeri 25 m2) ukine status javnega dobra.
2. Nepremičnine navedene v prejšnjem členu tega sklepa po ukinitvi statusa javnega
dobra postanejo last Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob
Savi, matična št. 5883890000, do celote (1/1).
3. Navedene nepremičnine izgubijo status javnega dobra na podlagi ugotovitvene
odločbe, ki jo po uradni dolžnosti v skladu z ZUreP-2 izda občinska uprava Občine
Zagorje ob Savi. Po pravnomočnosti odločbe se pri zemljiškoknjižnem sodišču, preko
portala e-sodstvo Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, predlaga vknjižba
lastninske pravice v korist Občine Zagorje ob Savi.
4. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Za sklep je glasovalo 20 članov Občinskega sveta. ZA sklep jih je glasovalo vseh 20,
PROTI ni bil nihče. Sklep je bil sprejet.

AD. 10
Predlog dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine
Zagorje ob Savi za leto 2019 – 2. sprememba in dopolnitev
Zori Kovač Ašič je predstavila tudi predlog dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Zagorje ob Savi za leto 2019.
Ivan Klančišar je dejal, da je odbor predlog dopolnitve načrta obravnaval in nanj ni imel
pripomb.
Ker ni bilo razprave je župan dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Občine Zagorje ob Savi sprejme 2. Spremembo in dopolnitev Načrta
ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Zagorje ob Savi za leto 2019 v predloženi
vsebini, kot sestavni del proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2019 in prične veljati
z dnem sprejema.
2. Ta sklep velja z dnem sprejetja.
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Za sklep je glasovalo 20 članov Občinskega sveta. ZA sklep jih je glasovalo vseh 20,
PROTI ni bil nihče. Sklep je bil sprejet.

AD. 11
Predlog za izdajo soglasja k statutu javnega lekarniškega zavoda Zasavske
lekarne Trbovlje
Blanka Šmit, vodja oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo je predstavila razloge
za uskladitev statuta z odlokom o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Zasavske
lekarne Trbovlje.
Marjana Mlinarič Pikelj, predsednica Statutarno pravne komisije je povedala, da je komisija
predlog obravnavala in na predlog ni imela pripomb.
Razprave ni bilo, zato je župan na glasovanje dal naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Občine Zagorje ob Savi daje soglasje k Statutu javnega lekarniškega
zavoda Zasavske lekarne Trbovlje.
2. Sklep velja z dnem sprejetja.
Za sklep je glasovalo 20 članov Občinskega sveta. ZA sklep jih je glasovalo vseh 20,
PROTI ni bil nihče. Sklep je bil sprejet.

AD. 12
Predlog Odloka o ustanovitvi organa skupnega upravljanja javnega
lekarniškega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje – 1. obravnava in sprejem
Blanka Šmit je v nadaljevanju predstavila tudi predlog Odloka o ustanovitvi organa
skupnega upravljanja javnega lekarniškega zavoda Zasavske lekarn Trbovlje, ki so ga za
prvo obravnavo pripravili v občinskih upravah vseh treh občin ustanoviteljic.
V razpravi je Sašo Vučko vprašal ali so glasovi županov vseh treh občin enakovredni.
Odgovorjeno mu je bilo, da so.
Marjana Mlinarič Pikelj je povedla, da je Statutarno pravna komisija predlog prav tako
obravnavala in na predlog ni imela pripomb.
V nadaljevanju je župan dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
1. Sprejme se odlok o ustanovitvi organa skupnega upravljanja javnega lekarniškega
zavoda Zasavske lekarne Trbovlje v prvi obravnavi.
2. Odlok o ustanovitvi organa skupnega upravljanja javnega lekarniškega zavoda
Zasavske lekarne Trbovlje se posreduje v 30 dnevno javno obravnavo.
3. Po opravljeni javni razpravi Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo
Občine Zagorje ob Savi prouči prejete pobude, predloge in pripombe, ter jih
upošteva pri oblikovanju predloga Odloka o ustanovitvi organa skupnega
upravljanja javnega lekarniškega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje za drugo
obravnavo.
4. Ta sklep velja z dnem sprejetja.
Za sklep je glasovalo 20 članov Občinskega sveta. ZA sklep jih je glasovalo vseh 20,
PROTI ni bil nihče. Sklep je bil sprejet.
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AD. 13
Volitve, imenovanja, razrešitve:
-

Predlogi za podelitev občinskih priznanj Občine Zagorje ob Savi v letu 2019

Predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Mitja Adamlje je predstavil
odločitve oziroma predloge komisije za podelitev občinskih priznanj.
Razprave ni bilo. Župan je dal na glasovanje naslednje
SKLEPE:
I.
1. Zlata plaketa Občine Zagorje ob Savi v letu 2019 se podeli DUŠANU KASTELICU.
2. Zlata plaketa se prejemniku podeli ob občinskem prazniku na slavnostni seji
Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi 1. avgusta 2019.
3. Sklep velja z dnem sprejetja.
II.
1. Zlata plaketa Občine Zagorje ob Savi v letu 2019 se podeli NADI BREZOVAR.
2. Zlata plaketa se prejemnici podeli ob občinskem prazniku na slavnostni seji
Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi 1. avgusta 2019.
3. Sklep velja z dnem sprejetja.
III.
1. Zlata plaketa Občine Zagorje ob Savi v letu 2019 se podeli STRELSKEMU
DRUŠTVU KISOVEC, Naselje na Šahtu 37, 1412 Kisovec.
2. Zlata plaketa se prejemniku podeli ob občinskem prazniku na slavnostni seji
Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi 1. avgusta 2019.
3. Sklep velja z dnem sprejetja.
IV.
1. Zlata plaketa Občine Zagorje ob Savi v letu 2019 se podeli ŠKLABU - KLUBU
ZASAVSKIH ŠTUDENTOV, Cesta zmage 7, 1410 Zagorje ob Savi.
2. Zlata plaketa se prejemniku podeli ob občinskem prazniku na slavnostni seji
Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi 1. avgusta 2019.
3. Sklep velja z dnem sprejetja.
V.
1. Srebrna plaketa Občine Zagorje ob Savi v letu 2019 se podeli CVETKI DRNOVŠEK.
2. Srebrna plaketa se prejemnici podeli ob občinskem prazniku na slavnostni seji
Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi 1. avgusta 2019.
3. Sklep velja z dnem sprejetja.
VI.
1. Srebrna plaketa Občine Zagorje ob Savi v letu 2019 se podeli PETRI NIKOLIČ
HUDOMALJ.
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2. Srebrna plaketa se prejemnici podeli ob občinskem prazniku na slavnostni seji
Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi 1. avgusta 2019.
3. Sklep velja z dnem sprejetja.
Za sklep je glasovalo 20 članov Občinskega sveta. ZA sklep jih je glasovalo vseh 20,
PROTI ni bil nihče. Sklep je bil sprejet.
-

Soglasje k imenovanju direktorja Zdravstveni dom Zagorje ob Savi

Uvodoma je Mitja Adamlje dejal, da je komisija obravnavala vlogo sveta zavoda
Zdravstvenega doma Zagorje ob Savi za izdajo soglasja k imenovanju direktorice javnega
zavoda gospe Saše Bajda. Komisija se je na seji seznanila s programom dela kandidatke ter
nanj ni imela pripomb.
Sledila je razprava. Natašo Mahne je zanimalo zakaj se za tovrstne javne razpise prostih
delovnih mest ne objavlja v lokalnih časopisih. Je mnenja, da bi javne razpise v našem okolju,
zaradi večje branosti objavili tudi v lokalnih medijih.
Odgovor na to je dala Saša Bajda in dejala, da je bil razpis objavljen v Uradnem listu Republike
Slovenije ter v časopisu Večer, ker je bil glede na izbrane ponudbe tudi najbolj ugoden.
Metka Podpečan je obrazložila, da za javni razpis zadostuje javna objava, tu pa je odločitev
javnega zavoda avtonomna, torej zavod se sam odloči na kakšen način bo razpis objavljen.
Sašo Vučko je predlagal za kratko predstavitev kandidatke.
V nadaljevanju je kandidatka Saša Bajda predstavila program dela. Marija Oven se zahvaljuje
za predstavitev, izpostavila je da je po izkušnjah do sedaj delo opravljala strokovno in korektno.
Zanima jo pa vizija o zobozdravstvu. Saša Bajda je odgovorila, da že potekajo načrti o okrepitvi
zobozdravstvene ambulante za odrasle.
Po razpravi je župan dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Občine Zagorje ob Savi podaja soglasje k imenovanju SAŠE BAJDA,
mag. jav. uprav. za direktorico javnega zavoda Zdravstveni dom Zagorje ob Savi za
mandatno obdobje 2019-2023.
2. Sklep velja z dnem sprejetja.
Za sklep je glasovalo 20 članov Občinskega sveta. ZA sklep jih je glasovalo vseh 20,
PROTI ni bil nihče. Sklep je bil sprejet.
-

Sklep za imenovanje skupščine Javnega podjetja Komunala Zagorje ob Savi

Mitja Adamlje je povedal, da je komisija na svoji seji obravnavala in oblikovala predloge članov
skupščine Javnega podjetja Komunala Zagorje.
Razprave ni bilo, zato je župan prisotne predlagana zaprosi, da zapustijo prostor, nato je dal
na glasovanje naslednji
SKLEP:
1. V skupščino Javnega podjetja Komunala Zagorje ob Savi d.o.o. se imenujejo:
- SAŠO VUČKO,
- MITJA DROBEŽ,
- SIMONA KLUKEJ,
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3.
4.

IVAN KLANČIŠAR,
MARJAN KOVAČ,
JOŽEF PRIMAN,
MIRAN BIRUŠ.
Mandat imenovanih traja štiri leta.
Sklep velja z dnem sprejetja

Za sklep je glasovalo 16 prisotnih članov. ZA sklep je glasovalo vseh 16 članov. PROTI
ni bil nihče. Sklep je bil sprejet.
-

Imenovanje nadomestnega člana v skupščino CEROZ d.o.o.

Mitja Adamlje je povedal, da je komisija prejela odstopno izjavo člana v skupščini CEROZ
d.o.o. Ivana Klančišarja, zato je komisija predlagala nadomestnega člana, in sicer Alojza
Slavka Jelševarja.
Razprave ni bilo, zato je dal župan na glasovanje naslednji
SKLEP:
1. Za nadomestnega predstavnika Občine Zagorje ob Savi v skupščino družbe CEROZ,
d.o.o., Regijski center za ravnanje z odpadki Zasavje se imenuje ALOJZ SLAVKO
JELŠEVAR.
2. Nadomestnega člana se imenuje za preostanek mandata skupščine družbe CEROZ,
d.o.o., ki traja štiri leta.
3. Sklep velja z dnem sprejetja.
Za sklep je glasovalo 20 članov Občinskega sveta. ZA sklep jih je glasovalo vseh 20,
PROTI ni bil nihče. Sklep je bil sprejet.

S tem je bil dnevni red izčrpan. Seja je bila zaključena ob 21.00 uri.
Zapisnik zapisala:
Nina Jenko

V.D. DIREKTORJA OBČINSKE UPRAVE
Matej DROBEŽ

ŽUPAN
Matjaž ŠVAGAN
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