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ZAPISNIK
7. redne seje Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi, ki je bila v ponedeljek, 7. oktobra
2019 s pričetkom 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, Mitja Adamlje, Ivan
Potočnik, Simona Klukej; NSi – Alojzija Hočevar; SLS - Primož Jelševar, Marija Oven,
Mitja Drobež, Boštjan Ocepek; SDS – Roman Perklič, Nataša Mahne; LMŠ – Sašo Vučko;
SD – Željko Železnik, mag. Tea Juratovec; 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, strokovna sodelavka za
družbene dejavnosti in gospodarstvo; Rudi Medved, minister za Javno upravo; mag.
Katarina Hočevar, podpredsednica Nadzornega odbora; Olaf Grbec, zunanji sodelavec;
novinarji.
Opravičeno odsotni: ZGN – Samo Vrtačnik
/Zvočni zapis seje se do potrditve zapisnika nahaja v arhivu Občine Zagorje ob Savi/.
V minuti za kulturo so se predstavile pevke Pevske skupine Klasek.
Ker pa je bil na seji prisoten tudi minister za javno upravo, gospod Rudi Medved, je župan
dal besedo tudi ministru, ki je svetnice in svetnike pozdravil ter z nekaj besedami tudi
nagovoril.
Nato je župan Matjaž Švagan otvoril sejo. Ugotovil je, da je od 25 svetnikov prisotnih 24.
V nadaljevanju je predlagal naslednji dnevni red in ga dal na glasovanje:
1. Sprejem zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi z dne 20.
6. 2019, sprejem zapisnika 2. dopisne seje Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi
z dne 20. 9. 2019
2. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta
3. Poročilo o izvajanju tekočih aktivnosti v Občini Zagorje ob Savi
4. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Zagorje ob Savi v obdobju januar-junij 2019
5. Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2019
– 1. rebalans proračuna 2019 – skrajšani postopek
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6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku sofinanciranja
letnega programa športa v Občini Zagorje ob Savi – skrajšani postopek
7. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni
dejavnosti na področju patronažnega varstva in zdravstvene nege na domu v Občini
Zagorje ob Savi – hitri postopek
8. Predlog Odloka o ustanovitvi organa skupnega upravljanja javnega lekarniškega
zavoda Zasavske lekarne Trbovlje – druga obravnava in sprejem
9. Seznanitev s poročilom o notranjem revidiranju poslovanja Občine Zagorje ob Savi za
leto 2018
10. Seznanitev s poročili o opravljenih nadzornih pregledih Nadzornega odbora v izbranih
javnih zavodih, izbrani krajevni skupnosti in izbrani proračunski postavki znotraj
proračuna za leto 2018
Od 24 prisotnih članov občinskega sveta so dnevni red z 24 glasovi ZA potrdili.
Dnevni red je bil sprejet.

AD. 1
Sprejem zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi z dne 20. 6.
2019, sprejem zapisnika 2. dopisne seje Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi z
dne 20. 9. 2019
Župan Matjaž Švagan je dal zapisnika v razpravo. Pripomb ni bilo, zato je dal župan
zapisnik 6. redne seje in zapisnik 2. dopisne seje Občinskega sveta v sprejem.
Glasovalo je 24 članov občinskega sveta. 24 jih je glasovalo ZA, PROTI ni bil nihče.
Zapisnika sta bila potrjena.
AD. 2
Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta
Župan je dejal, da je bila s strani politične stranke SLS posredovana pobuda, da občina
iniciativno prevzame in v svoje načrte vključi pripravo dokumentacije za odpravljanje
poplavne ogroženosti v občini, predvsem izgradnjo vodnih zadrževalnikov. S strani
politične stranke SD so bila prejeta vprašanja o ureditvi infrastrukture glede na slabo stanje
cestišča in pločnikov na celotni dolžini Prešernove ceste, vprašanje kdaj se lahko pričakuje
odvoz naplavin na območju Kopališka ulica 1, vprašanje ali je bila pred postavitvijo
pametne svetilke pri zdravstvenem domu opravljena kakršnakoli raziskava po potrebi dveh
dodatnih parkirnih mest za e-vozila in vprašanje glede izgradnje telovadnice OŠ Toneta
Okrogarja. Na prejeta vprašanja je občinska uprava pripravila odgovor. V nadaljevanju je
sledila razprava. V razpravi je župan uvodoma okrog pobude politične stranke SLS
predlagal, da Občinski svet Občine Zagorje ob Savi sprejme sklep oziroma pozove Vlado
RS, da predloži program protipoplavnih ukrepov, ki se bodo izvajali v obdobju 2020-2021
v občini Zagorje ob Savi, s predpostavko, da občina iz občinskega proračuna pripravi
študijo sanacij vodotokov v občini. Na glasovanje je dal naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Občine Zagorje ob Savi od Vlade RS kot lastnika vodotokov zahteva
predložitev programa izvedbe protipoplavnih ukrepov v občini Zagorje ob Savi.
2. Ta sklep velja z dnem sprejetja.
Glasovalo je 24 članov občinskega sveta. 24 jih je glasovalo ZA, PROTI ni bil nihče.
Razprava se je nadaljevala.
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Anica Ule Maček je izpostavila, problematiko sprehajalne poti ob potoku Kotredeščica, kjer
se nahajajo suha drevesa, katera za sprehajalce predstavljajo nevarnost in je pozvala k
takojšnjim ukrepanjem. Predlagala je tudi, da se ob poti namestijo koši za odpadke ter koši
za pasje iztrebke ter uredi tudi primerna javna razsvetljava poti.
Ivo Vrtačnik, vodja oddelka za gospodarske javne službe je odgovoril, da je bila pobuda
že posredovana na direkcijo RS za vode, v prihodnjih dneh bo opravljen ogled trase z
označbo dreves, katera bodo z njihovim soglasjem nato odstranjena. Glede razsvetljave
je dejal, da bodo proučili možnosti.
Sašo Vučko, kot predsednik krajevne skupnosti Izlake, se je zahvalil oddelku za
gospodarske javne službe in županu za hitro ukrepanje reševanja posledic nastalih v
ujmah, ki so se dogajale med poletjem.
Roman Perklič je v imenu krajanke vprašal, kdaj je predvidena izgradnja kanalizacije v
Krajevni skupnosti Izlake, ki se bo povezala na centralno čistilno napravo in ali občina
načrtuje, da bi se priključila projektu za brezplačne prevoze starostnikov, pod okriljem
zavoda za medgeneracijsko solidarnost Sopotniki, ki že sodeluje z dvanajstimi občinami.
Župan je na vprašanje glede izgradnje kanalizacije odgovoril, da je bil projekt prijavljen za
izvedbo že v pretekli finančni perspektivi, nato pa so bili kriteriji za dodelitev evropskih
sredstev spremenjeni v smislu, da država kohezijskih in državnih sredstev pri izgradnji pod
2000 populacijskih enot ne odobri. Se pa vlada zavzema, da se v naslednjo finančno
perspektivo v okviru kohezijskih sredstev namenijo sredstva tudi za manjše kanalizacijske
sisteme. Okrog prevozov starejših je župan odgovoril, da Občina Zagorje ob Savi nudi
brezplačne avtobusne prevoze za upokojence po celotni občini. Za območja, na katerih pa
rednih avtobusnih prevozov ni, pa skupaj z Društvu upokojencev že potekajo pogovori o
možnostih rešitve tudi tega problema.
Nataša Mahne je predstavilo pobudo občanke, ki je na Ptuju doživela prijetno izkušnjo z
brezplačnim avtobusnim prevozom, ki turiste vozi po točkah znamenitosti, takšen prevoz
v občini Zagorje predlaga vsaj v času šolskih počitnic.
Roman Savšek je komentiral, da občina z brezplačnim avtobusnimi prevozi upokojencev
in z brezplačnimi prevozi po mestu s Helferjem, starejši populaciji nudi res že veliko v
primerjavi z drugimi občinami, in da so takšne storitve povezane s proračunskimi
zmožnostmi..
AD. 3
Poročilo o izvajanju tekočih aktivnosti v občini Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan, župan je okrog pametne svetilke pri Zdravstvenem domu povedal, da je
ta prva svetilka v Sloveniji, posledično prihaja tudi do težav, katera skupaj s Telekomom
tudi odpravljamo, okrog dveh spremljajočih parkirišč z električnimi polnilnicami meni, da je
to sestavni del vizije, saj se v prihodnje pričakuje vse več uporabnikov e-vozil. Omenil je,
da je je bilo z družbo GEN-I podpisano pismo o nameri o javnih objektih, ki bi jih opremili
s sončnimi elektrarnami. Nadaljeval je z investicijami, omenil je zaključek del Kolodvorske
ceste s semaforizacijo križišča. Svetnice in svetnike je seznanil z sklepom Vlade RS o
vključitvi v državni NRP 2020-2021 projekta izgradnje tretjega pasu oz. pasu za počasna
vozila na Trojanskem klancu v ocenjeni skupni višini investiciji 12 mio EUR. Na Mlinšah je
bil izveden projekt prehod za pešce s semaforjem, zaključuje se tudi prenova ceste Sopota
- Velika Preska. Omenil je tudi sanacijo treh plazov v občini, in sicer »I. faza sanacija plazu
na cesti Zagorje-Čolnišče, odsek Wilhemini po neurju 2017« v vrednost 611 tisoč EUR, »I.
faza sanacija opornih zidov na javni poti vasi Plavišnik« v dolžini 600 m in v vrednosti 550 tisoč
EUR ter prav tako »I. faza sanacija lokalne ceste Razpotje – Kolovrat« v dolžini 400 m in v
vrednosti 400 tisoč EUR. Okrog cestne infrastrukture je povedal, da bodo po občini asfaltirane
ceste v dolžini dveh kilometrov, in sicer v KS Izlake, Mlinše, Čemšenik, Šentlambert, Kotredež,
Kisovec-Loke. V pripravi je tudi PZI dokumentacija za rekonstrukcijo mestnih ulic – Prešernova
cesta, Partizanska cesta, Ulica talcev, Fakinova ter prva in druga pentlja Naselja Srečka
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Kosovela. Omenil je tudi ureditev namakalnega sistema na nogometnem igrišču v Zagorju,
nameščene so zalivalne šobe z električnimi ventili in črpalko avtomatskega zalivanja igrišča z
možnostjo spremljanja in upravljanja na daljavo. Dela se izvajajo tudi na zamenjavi strešne
kritine na mrliški vežici v Zagorju. Povedal je, da so bili na podružnični šoli v Podkumu
prenovljene sanitarije ter zamenjana ogrevalna peč. Seznanil je tudi, da je občina šolam v
letošnjem letu za IKT opremo in omrežje WLAN zagotovila 56 tisoč EUR, skupno pa bo v
prihodnjih treh letih namenila 100 tisoč EUR za te namene. Omenil je pridobitev gradbenega
dovoljenja za ekonomsko poslovno cono Selo, zato je potrebno za nadaljevanje projekta
potrditi IP. Predlog sklepa je v nadaljevanju župan svetnicam in svetnikom predstavil, poslan
pa je bil predhodno tudi po e-pošti.
Sledila je razprava v kateri je Sašo Vučko dejal, da predloga sklepa ni prejel in se bo zato
glasovanja vzdržal. Nato je župan dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
1. Potrdi se Investicijski program (IP) za projekt/program: »Ekonomsko – poslovna cona«,
ki so ga v mesecu septembru 2019 izdelali v Regionalni razvojni agenciji Zasavje z
naslednjo vsebino:
2. Vrednost investicije z DDV-jem znaša 989.445,46 EUR
3. Vir financiranja:
 lastna sredstva - občinski proračun: 178.424,59 EUR (PP: 94180 Ekonomsko
poslovna cona Zagorje; NRP OB142-18-0002: Ekonomsko poslovna cona
Zagorje)
 sredstva Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo: 811.020,87 EUR
Evropski sklad za regionalni razvoj
608.265,65 EUR
Nacionalni prispevek iz proračuna RS
202.755,22 EUR
4. Dinamika izvedbe: 2018-2021
5. Dinamika financiranja: 2018-2021
6. Ta sklep velja takoj.

Glasovalo je 23 članov občinskega sveta od 24 prisotnih. 23 jih je glasovalo ZA,
PROTI ni bil nihče. 1 (Sašo Vučko) se je glasovanja vzdržal. Sklep je bil sprejet.
AD 4.
Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Zagorje ob Savi v obdobju januar-junij
2019
Jelena Mlakar, vodja oddelka za javne finance je povzela izvrševanje proračuna Občine
Zagorje ob Savi v obdobju od januarja do junija tekočega leta.
Sledila je razprava v kateri sta sodelovala Boštjan Ocepek in Simona Klukej, ki je prestavila
stališče odbora za javne finance na poročilo o izvrševanju proračuna Občine Zagorje ob
Savi v obdobju januar-junij. Boštjan Ocepek je opozoril na slabo stanje krajevnih cest ter
dal pobudo, da se v naslednje proračunsko leto umesti denar za sanacijo cest oz. se
predhodno pripravi prednostna lista asfaltiranja cest, omenil je tudi zimsko službo in
predlagal, da bi se denar namesto iz proračuna krajevnih skupnosti črpal iz občinskega
proračuna. Kot predsednik odbora za spodbujanje zaposlovanja in gospodarstva je
omenil, da je bil na odboru predstavljen elaborat z grafičnim prikazom obrtnih con v občini,
kar je sicer korak v pravo smer, zagotovo pa to ni dovolj, da bi s tem spodbudili nove
investicije v občini
Po razpravi je dal župan na glasovanje naslednji
SKLEP:
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1. Občinski svet Občine Zagorje ob Savi se seznani s Poročilom o izvrševanju
proračuna Občine Zagorje ob Savi v obdobju januar - junij 2019.
2. Ta sklep velja z dnem sprejetja.

Glasovalo je 24 članov občinskega sveta. 24 jih je glasovalo ZA, PROTI ni bil nihče.
Sklep je bil sprejet.
AD. 5
Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za
leto 2019 – 1. rebalans proračuna 2019 – skrajšani postopek
Jelena Mlakar, vodja oddelka za javne finance je Občinski svet podrobneje seznanila s
1. rebalansom proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2019.
Župan je odprl razpravo v kateri je sodeloval Primož Jelševar, ki je dejal, da je politična
stranka SLS na odborih predstavila predloge ter dala pripombe k rebalansu. Ker predlog
rebalansa vključuje ukrepe za razvoj gospodarstva, bodo rebalans podprli, želi pa, da se
začrtano delo iz področju vzpodbujanja gospodarstva v občini nadaljuje tudi pri oblikovanju
proračuna za prihodnje leto.
Po razpravi je župan dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Občine Zagorje ob Savi po skrajšanem postopku sprejme Odlok o
spremembi Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2019 - 1. rebalans
proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2019.
2. Občinski svet Občine Zagorje ob Savi sprejme Načrt ravnanja s stvarnim
premoženjem Občine Zagorje ob Savi za leto 2019 z dopolnitvami.
3. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2019 prične
veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
4. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine za leto 2019 z dopolnitvami je
sestavni del 1. rebalansa proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2019 in prične
veljati z dnem uveljavitve Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Zagorje
ob Savi za leto 2019.
5. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2019 se
objavi na spletnih straneh Občine Zagorje ob Savi.
6. Ta sklep velja takoj.
Glasovalo je 24 članov občinskega sveta. 24 jih je glasovalo ZA, PROTI ni bil nihče.
Sklep je bil sprejet.
AD. 6
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku
sofinanciranja letnega programa športa v Občini Zagorje ob Savi – skrajšani
postopek
Olaf Grbec, zunanji sodelavec je Občinskemu svetu predstavil spremembe Odloka o
postopku sofinanciranja letnega programa športa v Občini Zagorje ob Savi.
Sledila je razprava.
Marjana Mlinarič Pikelj je dejala, da je predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka
o postopku sofinanciranja letnega programa športa obravnavala Statutarno pravna
komisija, ki na predlog ni imela pripomb.
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Boštjan Ocepek je povedal, da je predlog odloka obravnaval tudi Odbor za šport, na seji
je bil prisoten tudi gospod Olaf Grbec, ki je članom odbora obrazložil razlog za spremembe.
Člani odbora so predlog odloka potrdili. Je pa odbor dal pobudo, da se v prihodnje pripravi
še kakšno izobraževanje, na katerem se bodo lahko prijavitelji seznanili z načinom oddaje
vlog.
Po razpravi je župan dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
1. Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku sofinanciranja
letnega programa športa v Občini Zagorje ob Savi po skrajšanem postopku.
2. Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po
objavi.
3. Ta sklep velja z dnem sprejetja.
Glasovalo je 24 članov občinskega sveta. 24 jih je glasovalo ZA, PROTI ni bil nihče.
Sklep je bil sprejet.
AD. 7
Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni
zdravstveni dejavnosti na področju patronažnega varstva in zdravstvene nege
na domu v Občini Zagorje ob Savi – hitri postopek
Blanka Šmit, vodja oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo je podrobneje
predstavila predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni
zdravstveni dejavnosti na področju patronažnega varstva in zdravstvene nege na domu v
Občini Zagorje ob Savi.
V nadaljevanju sta stališči k predlogu predstavljenega odloka dali tudi predsednici odbora za
zdravstvo in socialne zadeve Metka Podpečan in predsednica Statutarno pravne komisije
Marjana Mlinarič Pikelj.
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
1. Sprejme se Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni
zdravstveni dejavnosti na področju patronažnega varstva in zdravstvene nege na domu
v Občini Zagorje ob Savi – hitri postopek.
2. Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po
objavi.
3. Ta sklep velja z dnem sprejetja.

Glasovalo je 24 članov občinskega sveta. 24 jih je glasovalo ZA, PROTI ni bil nihče.
Sklep je bil sprejet.

AD. 8
Predlog Odloka o ustanovitvi organa skupnega upravljanja javnega
lekarniškega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje – druga obravnava in sprejem
Blanka Šmit, vodja oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo je obrazložila,
da v času javne obravnave na odlok v občinah ustanoviteljicah ni bilo prejetih predlogov
za spremembe in dopolnitve, zato besedilo odloka ostaja nespremenjeno.
Marjana Mlinarič Pikelj, predsednica Statutarno pravne komisije je predstavila
stališče komisije in predlaga, da predlagano občinski svet potrdi.
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Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
1. Sprejme se Odlok o ustanovitvi organa skupnega upravljanja javnega lekarniškega
zavoda Zasavske lekarne Trbovlje v drugi obravnavi.
2. Odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po zadnji objavi v
uradnih glasilih občin ustanoviteljic.
3. Ta sklep velja z dnem sprejetja.
Glasovalo je 24 članov občinskega sveta. 24 jih je glasovalo ZA, PROTI ni bil nihče.
Sklep je bil sprejet.
AD. 9
Seznanitev s poročilom o notranjem revidiranju poslovanja Občine Zagorje ob
Savi za leto 2018
Jelena Mlakar, vodja oddelka za javne finance je Občinskemu svetu predstavila poročilo
o notranjem revidiranju poslovanja Občine Zagorje ob Savi za leto 2018, ki ga je za občino
pripravila državna notranja revizorka družbe Munera d.o.o.
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Občine Zagorje ob Savi se seznani s Poročilom o notranjem revidiranju
poslovanja Občine Zagorje ob Savi za leto 2018 z dne 20.9.2019, ki ga je izdelala
državna notranja revizorka iz družbe Munera d.o.o. Križevci pri Ljutomeru.
2. Ta sklep velja z dnem sprejetja.
Glasovalo je 24 članov občinskega sveta. 24 jih je glasovalo ZA, PROTI ni bil nihče.
Sklep je bil sprejet.

AD. 10
Seznanitev s poročili o opravljenih nadzornih pregledih Nadzornega odbora v
izbranih javnih zavodih, izbrani krajevni skupnosti in izbrani proračunski
postavki znotraj proračuna za leto 2018
Mag. Katarina Hočevar, podpredsednica nadzornega odbora je Občinski svet
seznanila s poročili o opravljenih nadzornih pregledih, ki so jih člani nadzornega odbora
opravili po programu dela za leto 2019.
Ker razprave ni bilo je župan dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Občine Zagorje ob Savi se je seznanil s Poročili o opravljenih nadzorih
za leto 2018, in sicer s:
- poročilom o opravljenem nadzornem pregledu poslovanja Krajevne skupnosti
Čemšenik,
- poročilom o opravljenem nadzornem pregledu poslovanja v Javnem podjetju Komunala
Zagorje,
- poročilom o opravljenem nadzornem pregledu poslovanja v javnem zavodu
Zdravstveni dom Zagorje,
- poročilom o opravljenem nadzornem pregledu poslovanja v javnem zavodu Kulturni
center Delavski dom Zagorje ob Savi in
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poročilom o opravljenem nadzornem pregledu realizacije proračunske postavke PP
01010 – Plače delavcev občinske uprave.
2. Sklep velja takoj, ko ga sprejme občinski svet.

-

Glasovalo je 24 članov občinskega sveta. 24 jih je glasovalo ZA, PROTI ni bil nihče.
Sklep je bil sprejet.
S tem je bil dnevni red izčrpan. Seja je bila zaključena ob 20.10 uri.
Zapisnik zapisala:
Nina Jenko

V.D. DIREKTORJA OBČINSKE UPRAVE
Matej DROBEŽ

ŽUPAN
Matjaž ŠVAGAN
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