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ZAPISNIK
9. redne seje Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi, ki je bila v ponedeljek, 23.
decembra 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; Alojz Slavko Jelševar, predsednik Nadzornega
odbora; Olaf Grbec, zunanji sodelavec; Irena Drašlar, načelnica UE Zagorje ob Savi;
novinarji.
Opravičeno odsotni: ZGN –Metka Podpečan, Vladimir Poredoš.
/Zvočni zapis seje se do potrditve zapisnika nahaja v arhivu Občine Zagorje ob Savi/.
V minuti za kulturo so se predstavili učenci mladinskega pevskega zbora Osnovne šole
Ivana Kavčiča.
Nato je župan Matjaž Švagan otvoril sejo. Ugotovil je, da je od 25 svetnikov prisotnih 23.
V nadaljevanju je predlagal naslednji dnevni red in ga dal na glasovanje:
1. Sprejem Sklepa o potrditvi mandata članu Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi
2. Sprejem zapisnika 8. redne seje Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi z dne 18.
11. 2019
3. Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta
4. Poročilo o izvajanju tekočih aktivnosti v Občini Zagorje ob Savi
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5. Predlog proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2020 – 2. obravnava in sprejem
6. Sprejem sklepa o Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Zagorje ob Savi za
leto 2020
7. Obravnava in sprejem Letnega programa športa v Občini Zagorje ob Savi za
leto 2020
8. Seznanitev s Programom dela Nadzornega odbora za leto 2020
9. Volitve, imenovanja, razrešitve
-

Obravnava predloga ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu Komisije za
vloge in pritožbe in Odbora za šport Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi in
obravnava predloga sklepa o imenovanju nadomestnega člana Komisije za vloge in
pritožbe ter Odbora za šport Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi

Od 23 prisotnih članov občinskega sveta so dnevni red z 23 glasovi ZA potrdili.
Dnevni red je bil sprejet.

AD. 1
Sprejem Sklepa o potrditvi mandata članu Občinskega sveta Občine Zagorje ob
Savi
Marija Ribič, namestnica predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja je svetnike seznanila z odstopno izjavo člana Občinskega sveta, Sama
Vrtačnika. O tem obvestila občinsko volilno komisijo, ki je ugotovila, da je naslednji
kandidat na listi Zagorje gre naprej Vladimir Poredoš.
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
1. Potrdi se mandat članu Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi VLADIMIRJU
POREDOŠU, kandidatu z liste Zagorje gre naprej – ZGN za preostanek mandatne
dobe Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi 2018-2022.
2. Sklep velja z dnem sprejema.
Za predlagan sklep je glasovalo vseh 23 prisotnih članov Občinskega sveta. 23
članov je glasovalo ZA, PROTI ni bil nihče. Sklep je bil sprejet.
AD. 2
Sprejem zapisnika 8. redne seje Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi z dne
18. 11. 2019
Župan je dal zapisnik v razpravo. V razpravi ni sodeloval nihče, zato ga je dal Občinskemu
svetu v potrditev.
Glasovalo je 23 članov Občinskega sveta. 23 jih je glasovalo ZA, PROTI ni bil nihče.
Zapisnik je bil sprejet.
AD. 3
Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta
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Župan je svetnike seznanil, da je prispela pobuda politične stranke SLS, s katero poziva
k zmanjšanju uporabe pirotehničnih sredstev v občini, glede na to, da je prednovoletni čas
in se tovrstna sredstva pogosto uporabljajo. Na seji jo je podrobneje predstavila Marija
Oven. Župan je odgovoril, da bo občinska uprava preko medijev dano pobudo posredovala
v objavo. Prejeto je bilo tudi vprašanje, do kdaj ima Občina Zagorje ob Savi rok za
uskladitev Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, vprašanje je na seji
izpostavil tudi Primož Jelševar. Župan je glede tega odgovoril, da bo do naslednje seje
pripravljen pisni odgovor.
Marjan Kovač, predsednik krajevne skupnosti se je v imenu krajanov zahvalil za postavitev
otroškega igrišča na t.i. Čebinovem travniku.
Nadaljnjih vprašanj ter pobud ni bilo.
AD. 4
Poročilo o izvajanju tekočih aktivnosti v občini Zagorje ob Savi
Župan je uvodoma svetnice in svetnike seznanil s poročilom strokovne komisije za
podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na
področju patronažnega varstva in zdravstvene nege na domu v občini Zagorje ob Savi.
Gradivo je bilo Občinskemu svetu poslano ter dostopno k gradivu na spletni strani občine.
Omenil je izvajanje projekta LAS, in sicer obnova večnamenskega prostora v Šentgotardu,
v katerem se dela zaključujejo, s strani Ministrstva za infrastrukturo je bil potrjen pozitivni
sklep sofinanciranja energetske sanacije upravne stavbe SVEA ter pozitivni sklep za
sofinanciranje energetske sanacije stavbe Proletarec. Na Ministrstvo za gospodarstvo je
bila oddana vloga za sofinanciranje operacije Ekonomska poslovna cona Selo, za katero
smo pridobili tudi pisma o nameri štirih potencialnih investitorjev.
Župan je povedal, da se je stečajni upravitelj kompleksa Medijske toplice odločil o uvedbi
postopka ponovnega zbiranja ponudb, in sicer zbiranje nezavezujočih ponudb. Svetnike
je seznanil, da je bil s strani Občine na Podkumu odkupljen objekt bivše pošte ter trgovine.
Objekt bo namenjen za potrebe delovanja krajevne skupnosti. Svetnice in svetnike je
seznanil tudi o objavi seznama upravičencev oz. lokalnih društev, saj lahko vsak zaposleni
nameni 0,5% dela dohodnine za donacijo zagorskih društev. Vloga se lahko odda na
davčni urad do 31. decembra. Dejal je, da je v občino Zagorje ob Savi povabil okoljsko
aktivistko Greto Thunberg, da ji v primeru odziva na vabilo, Zagorje ob Savi predstavi kot
primer dobre prakse, ko je lokalna skupnost aktivno sodelovala pri prepovedi sežiga
odpadkov v zasavski regiji.
Po poročanju o tekočih aktivnostih je župan povabil na prireditve, katere se bodo vrstile ob
koncu meseca decembra.
Sledila je razprava, v kateri je sodeloval Boštjan Ocepek, ki je opozoril na varnost
prečkanja ceste v naselju Kisovec, glede na to, da je postavljeno novo otroško igrišče in
se bo koncentracija prečkanja ceste sedaj povečala. Meni, da bi bila na tem odseku
potrebna večja prisotnost policijske kontrole. Primož Jelševar je okrog povabila Greti
Thunberg predlagal, da se v prihodnje takšnih praks ne poslužujemo, saj Zagorje ni primer
ekološkega mesta v Evropi. Je mnenja, da če se ozremo v preteklost lahko ugotovimo, da
so bile zadeve napačno narejene, zastavljene in ne želi, da se to izpostavi pred kamerami
»celotnega sveta«. Župan se je zahvalil za dano mnenje in vztraja, da Zagorje je vzor v
evropskem prostoru.
Roman Savšek se je županu in občinski upravi zahvalil za odkup omenjenega objekta na
Podkumu, ki bo služil kot večnamenski prostor krajanov.
Željko Železnik se je zahvalil za pričetek določenih del v krajevni skupnosti Rudnik –
Toplice.
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AD 5.
Predlog proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2020 - 2. obravnava in sprejem
Jelena Mlakar vodja oddelka za javne finance je podrobno obrazložila 2. predlog
proračuna za leto 2020, vključno z vsemi prejetimi predlogi v času javne razprave, katere
so bile pri pripravi drugega predloga upoštevane. Dejala je, da je bil vložen tudi en
amandma, vendar pa ga pri dopolnitvi predloga proračuna nismo upoštevali, ker je bil
vložen prepozno ter tehnično neustrezen, zaradi neravnovesja med proračunskimi
prejemki in izdatki. Amandma je bil v seznanitev svetnikom tudi odposlan. Povzela je tudi
bistvene spremembe napram 1. branja predloga proračuna.
V nadaljevanju so predsedniki odborov, in sicer predsednik odbora za javne finance, za
zdravstvo in socialne zadeve, za kmetijstvo, za šolstvo in kulturo, za medgeneracijsko
sobivanje predstavili stališča k predlogu proračuna.
Sledila je razprava, v kateri je Boštjana Ocepka zanimalo kaj je zajeto v proračunski
postavki »pisarniški material in splošni material in storitve« v vrednosti 600 tisoč evrov. Je
mnenja, da je znesek previsok. Jelena Mlakar je obrazložila, da se vprašanje nanaša na
konto in ne na proračunsko postavko. Znotraj konta so vključeni šestmestni konti, ki
podrobneje določajo namen porabe. V stroških konta so zajeti stroški neposrednih
proračunskih uporabnikov, kot so občinski svet, nadzorni odbor, oddelki občinske uprave,
krajevne skupnosti, in znotraj njih so izkazani stroški po posameznih proračunskih
postavkah.
Primož Jelševar poziva župana, da se iz proračuna namenijo sredstva vsakemu ekipnemu
klubu, ki tekmuje v enem od ekipnih državnih tekmovanj. Poleg tega je proti, da se Občina
dodatno zadolžuje. Največji pomislek ima pa zaradi vprašanja, ki ga je že izpostavil, glede
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Zaradi tega kljub temu, da ima občina
odlično zastavljene projekte, katere podpira, politična stranka SLS predloga proračuna ne
bo podprla.
Župan je odgovoril, da je odlok o nadomestilu uporabe stavbnega zemljišča zakonit. Glede
financiranja ekipnih državnih tekmovanj je obrazložil, da je bil v letu 2019 že izveden prvi
javni razpis za sofinanciranja programa športa, opravljen je bil tudi inšpekcijski pregled,
ugotovljene pomanjkljivosti so bile odpravljene. Na podlagi odloka, ki ga je sprejel občinski
svet ni mogoče dodatno namenjati sredstev za posamezne športne dejavnosti, kot se je v
preteklosti. Glede zadolževanja je Jelena Mlakar odgovorila, v kolikor želimo investicijski
del proračuna držati v okvirih 30%, brez dodatnega zadolževanje ni izvedljivo.
Marijo Oven zanima vsebina proračunske postavke »splošne rezervacije«. Jelena Mlakar
je obrazložila namen proračunske rezerve občine, dejala je, da se v proračunu na podlagi
zakona o javnih financah v proračunu zagotovijo sredstva, ki delujejo kot proračunski sklad
oziroma za namene nepredvidenih situacij, ki se zgodijo med letom.
Anica Ule Maček je predlagala, da se predlog proračuna potrdi v predlagani vsebini, vsi
odbori občinskega sveta so predlog obravnavali in iz danih stališč ni razvidnih nobenih
pripomb. Ker je proračun investicijsko načrtovan, je zadolževanje povsem upravičeno,
hkrati jo veseli, da ni posega v področje sociale.
Boštjan Ocepek je izpostavil tudi sredstva namenjenih za investicijsko vzdrževanje
občinskih cest, predlaga povišanje sredstev.
Marija Ribič je komentirala, da je iz proračuna 2020 razvidno, da znesek za investicijsko
vzdrževanje občinskih in lokalnih cest ni nizek.
Po razpravi je župan dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
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1. Občinski svet Občine Zagorje ob Savi sprejme proračun Občine Zagorje ob Savi
za leto 2020 z Odlokom o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2020.
2. Odlok o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2020 prične veljati naslednji dan
po objavi v Uradnem listu RS.
3. Proračun Občine Zagorje ob Savi za leto 2020 se objavi na spletnih straneh Občine
Zagorje ob Savi.
4. Ta sklep velja takoj.
Ker je Klemen Benko predčasno zapustil sejo (18.30), je o predlaganem sklepu
glasovalo 22 prisotnih članov. 18 članov občinskega sveta je glasovala ZA, 4 člani
so glasovali PROTI (Mitja Drobež, Primož Jelševar, Boštjan Ocepek, Marija Oven).
Sklep je bil sprejet.
AD. 6
Sprejem sklepa o Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Zagorje ob
Savi za leto 2020
Zori Kovač Ašič je obrazložila predlog načrta ravnanja s stvarnim premoženjem.
Ivan Klančišar je povedal, da je odbor za okolje in prostor načrt obravnavali in nanj ni imel
pripomb.
Ker ni bilo razprave je dal župan na glasovanje naslednji
SKLEP:
1. S tem sklepom se določi Načrt ravnanja stvarnim premoženjem Občine Zagorje ob Savi
za leto 2020.Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Zagorje ob Savi za leto
2020 je sestavljen iz načrta ravnanja z nepremičnin premoženjem občine.
2. Načrt ravnanja z nepremičnin premoženjem Občine Zagorje ob Savi za leto 2020
vsebuje načrt pridobivanja nepremičnega premoženja in načrt razpolaganja z
nepremičnim premoženjem.
3. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Zagorje ob Savi za leto 2020
vključuje nepremičnine navedene v prilogi 1. Načrt razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Občine Zagorje ob Savi za leto 2020 vključuje nepremičnine navedene
v prilogi 2a, prilogi 2b in prilogi 2c.
4. Priloge navedene v prejšnjem členu tega sklepa so sestavni del tega sklepa.
5. O pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem odloči in sklene pravni posel
organ, pristojen za izvrševanje proračuna.
6. V primeru spremenjenih prostorskih potreb, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi
načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu,
ki narekujejo hiter odziv, lahko župan odloči in sklene pravne posle ravnanja z
nepremičnim premoženjem, ki ni predvideno v veljavnem načrtu ravnanja z
nepremičnim premoženjem. Skupna vrednost pravnih poslov iz prejšnjega stavka ne
sme presegati 20% skupne vrednosti veljavnega načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem.
7. Ta sklep se objavi na spletni strani Občine Zagorje ob Savi, veljati pa začne z dnem
uveljavitve odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2020.
Za sklep je glasovalo 22 prisotnih članov. ZA sklep je glasovalo vseh 22 svetnikov.
PROTI ni bil nihče. Sklep je bil sprejet.

AD. 7
Obravnava in sprejem Letnega programa športa v Občini Zagorje ob Savi
za leto 2020
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Olaf Grbec, zunanji sodelavec je Občinskemu svetu predstavil Letni program športa za
leto 2020.
Sledila je razprava v kateri je sodeloval Boštjan Ocepek, dejal je, da so program
obravnavali na seji odbora za šport. Meni, da je razdelitev sredstev dobra, se pa ne strinja
z dodelitvijo sredstev Zavodu za šport v višini 320 tisoč evrov. Na seji odbora je bilo
izpostavljeno, da ni stika z odborom in zavodom in predlagano, da se na naslednjo sejo
odbora vabi direktorico zavoda, da obrazloži kakšen so prerazporeditve sredstev.
Olaf Grbec je odgovoril, da za delovanje zavoda sam ni odgovoren, so pa v dogovoru z
direktorico, da se ustanovi strokovni svet za delovanje zavoda za šport.
Po razpravi je župan dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
1. Sprejme se Letni program športa v občini Zagorje ob Savi za leto 2020 v
predlagani vsebini.
2. Letni program športa v občini Zagorje ob Savi za leto 2020 prične veljati naslednji
dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se za proračunsko leto 2020.
3. Ta sklep velja takoj.
Za sklep je glasovalo 22 prisotnih članov. ZA sklep je glasovalo vseh 22 svetnikov.
PROTI ni bil nihče. Sklep je bil sprejet.
AD. 8
Seznanitev s Programom dela Nadzornega odbora za leto 2020
Alojz Slavko Jelševar, predsednik Nadzornega odbora je predstavil program dela vključno
s finančnim načrtom, ki ga bo Nadzorni odbor izvajal v letu 2020.
Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Občine Zagorje ob Savi se je seznanil s Programom dela Nadzornega
odbora za leto 2020 št. 007 – 11/ 2019, ki ga je Nadzorni odbor sprejel na svoji 8. redni
seji dne 18. 12. 2019.
2. Ta sklep velja z dnem sprejetja.
Za sklep je glasovalo 22 prisotnih članov. ZA sklep je glasovalo vseh 22 svetnikov.
PROTI ni bil nihče. Sklep je bil sprejet.
AD. 9
Obravnava predloga ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu
Komisije za vloge in pritožbe in Odbora za šport Občinskega sveta Občine
Zagorje ob Savi in obravnava predloga sklepa o imenovanju nadomestnega
člana Komisije za vloge in pritožbe ter Odbora za šport Občinskega sveta
Občine Zagorje ob Savi
Predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Mitja Adamlje, je
povedal, da je komisija, na podlagi prejete odstopne izjave ugotovila prenehanje mandata
članu Komisije za vloge in pritožbe in članu Odbora za šport ter oblikovala predlog sklepa
o imenovanju nadomestnega člana.
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
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1. Občinski svet Občine Zagorje ob Savi ugotavlja, da zaradi odstopne izjave, preneha
mandat SAMU VRTAČNIKU kot članu v Komisiji za vloge in pritožbe Občinskega sveta
Občine Zagorje ob Savi in Odboru za šport Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi.
2. Sklep velja z dnem sprejema.

Za sklep je glasovalo 22 prisotnih članov. ZA sklep je glasovalo vseh 22 svetnikov.
PROTI ni bil nihče. Sklep je bil sprejet.
In
SKLEP:
1. Občinski svet Občine Zagorje ob Savi za nadomestnega člana Komisije za vloge in
pritožbe Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi imenuje: VLADIMIRJA
POREDOŠA, predlagatelj ZGN – Zagorje gre naprej, član občinskega sveta.
2. Nadomestnega člana se v Komisijo za vloge in pritožbe Občine Zagorje ob Savi
imenuje za preostanek mandata Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi 2018 –
2022.
3. Sklep velja z dnem sprejema.

Za sklep je glasovalo 22 prisotnih članov. ZA sklep je glasovalo vseh 22 svetnikov.
PROTI ni bil nihče. Sklep je bil sprejet.
In
SKLEP:
1. Občinski svet Občine Zagorje ob Savi za nadomestnega člana Odbora za šport
Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi imenuje: VLADIMIRJA POREDOŠA,
predlagatelj ZGN – Zagorje gre naprej, član občinskega sveta.
2. Nadomestnega člana se v Odbor za šport Občine Zagorje ob Savi imenuje za
preostanek mandata Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi 2018 – 2022.
3. Sklep velja z dnem sprejema.
Za sklep je glasovalo 22 prisotnih članov. ZA sklep je glasovalo vseh 22 svetnikov.
PROTI ni bil nihče. Sklep je bil sprejet.
S tem je bil dnevni red izčrpan. Seja je bila zaključena ob 19.30 uri.
Zapisnik zapisala:
Nina Jenko

V.D. DIREKTORJA OBČINSKE UPRAVE
Matej DROBEŽ

ŽUPAN
Matjaž ŠVAGAN
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