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ZAPISNIK
5. dopisne seje Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi, ki je potekala v času od 16. 3. 2020
do 19. 3. 2020, do 12. ure.
Na podlagi 30. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi je bila dne 19. 3.
2020 po elektronski pošti sklicana 5. dopisna seja Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi
z naslednjim DNEVNIM REDOM:
1. Obravnava in potrditev sklepov projekta: Novelacije
»Glasbena šola Zagorje - novi prostori«

investicijskega programa (IP)

2. Obravnava in potrditev sklepov naslednjih projektov:
- »Sanacija plazu na LC 480061 Izlake - Pušave - ID 1151882«
- »Sanacija LC 480261 Žvarulje – Medija, ID 1151950 «
- »Sanacija opornih zidov na JP 981911 Borje - Plavišnik II. faza, ID 1084004«
- »Sanacija LC 480291 Razpotje – Kolovrat – Orehovica - Kolovrat 2, ID 1088689«
3. Predlog 1. spremembe in dopolnitve sklepa o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem
Občine Zagorje ob Savi za leto 2020
4. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe
»oskrba s pitno vodo iz javnega vodovoda« na območju Občine Zagorje ob Savi - prva
obravnava
5. Predlog soglasja k oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske
javne službe varstva okolja:
-

Oskrba s pitno vodo,
Odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode,
Čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
Ravnanje s komunalnimi odpadki

6. Predlog Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Zagorje ob Savi
7. Predlog soglasja k ceni socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu«
8. Volitve, imenovanja, razrešitve:
-

Predlog Sklepa o imenovanju predstavnikov Občine Zagorje ob Savi v svet javnega
zavoda Regionalna razvojna agencija Zasavje.

V roku je skladno z navodili o glasovanju svoje glasove sporočilo dvajset (20) članov
Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi, in sicer: ZGN – Klemen Benko, Mitja Adamlje,
Vladimir Poredoš, Roman Savšek, Simona Klukej, Metka Podpečan, Štefka Suša, Marjana
Mlinarič Pikelj, Ivan Klančišar, Ana Režun, Marija Ribič, Marjan Kovač; NSi – Alojzija Hočevar;
SLS – Primož Jelševar; Mitja Drobež, Marija Oven; SDS – Roman Perklič, Nataša Mahne;
LMŠ – Sašo Vučko; Desus – Anica Ule Maček.
Prepozno so se odzvali: SD – Željko Železnik, Tea Juratovec (19.3.2020 ob 12.52); SLS –
Boštjan Ocepek (20.3.2020 ob 8.06); ZGN: Ivan Potočnik (19.3.2020 ob 16.15).
ZGN - Anton Benko se glasovanja dopisne seje ni udeležil.
Ad 1.
Obravnava in potrditev sklepov projekta: Novelacije investicijskega programa
(IP) »Glasbena šola Zagorje - novi prostori«
Na podlagi prejetega gradiva z obrazložitvami je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi
glasoval o naslednjem predlogu sklepa:
1. Potrdi se Novelacija
investicijskega
programa (IP) za projekt/program:
»REKONSTRUKCIJA IN ENERGETSKA SANACIJA BIVŠE UPRAVNE STAVBE
SVEA«, kratek naziv projekta: Glasbena šola Zagorje - novi prostori, ki ga je v mesecu
marcu 2020 izdelala Regionalna razvojna agencija Zasavje, Kopališka ulica 2, 1410
Zagorje ob Savi.
2. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 2.309.056,98 EUR (z vključenim davkom
na dodano vrednost).
3. Viri financiranja:
 Lastna sredstva občine Zagorje ob Savi: 2.021.329,98 EUR
 Ministrstvo za infrastrukturo: 287.727,00 EUR.
4. Dinamika izvedbe: januar 2018 - november 2021.
5. Dinamika financiranja: januar 2018 - december 2021.
6. Odobri se izvedba investicije.
7. Ta sklep velja takoj.
Za predlagani sklep je glasovalo dvajset (20) članov Občinskega sveta Občine Zagorje
ob Savi. Sedemnajst (17) članov je glasovalo ZA sklep. Trije (3) člani (Primož Jelševar,
Mitja Drobež, Marija Oven) so glasovali PROTI. *Stališča k posameznim točkam so
prejeli po elektronski pošti vsi člani občinskega sveta s strani svetnika Primoža
Jelševarja.
Sklep je bil sprejet.
K točki Ad 1. se je bilo potrebno opredeliti tudi k naslednjemu predlogu sklepa:
1. V veljavnem NRP 2020-2023 Proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2020 se projekt
»REKONSTRUKCIJA IN ENERGETSKA SANACIJA BIVŠE UPRAVNE STAVBE SVEA«,
kratek naziv projekta: Glasbena šola Zagorje - novi prostori spremeni kot sledi:
 OB142-17-0020 »Glasbena šola Zagorje - novi prostori«
 Vrednost projekta: 2.309.056,98 EUR (z vključenim davkom na dodano vrednost)
 Vir financiranja:
- Lastna sredstva Občine Zagorje ob Savi: 2.021.329,98 EUR
- Ministrstvo za infrastrukturo 287.727,00 EUR
- Sredstva za financiranje projekta so zagotovljena na PP 40159 »Glasbena
šola Zagorje - novi prostori«
 Dinamika izvedbe: januar 2018 - november 2021
 Dinamika financiranja: januar 2018 - december 2021
 Skrbnik projekta: Matej Drobež

 Nadomestni skrbnik projekta: Damir Kozolič.
2. Oddelek za javne finance izvede ustrezne spremembe v veljavnem Načrtu razvojnih
programov 2020-2023 v okviru veljavnega Proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto
2020 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 2020.
3. Ta sklep velja takoj.
Za predlagani sklep je glasovalo dvajset (20) članov Občinskega sveta Občine Zagorje
ob Savi. Sedemnajst (17) članov je glasovalo ZA sklep. Trije (3) člani (SLS - Primož
Jelševar, Mitja Drobež, Marija Oven) so glasovali PROTI.
Sklep je bil sprejet.
Ad 2.
Obravnava in potrditev sklepov naslednjih projektov:
- »Sanacija plazu na LC 480061 Izlake - Pušave - ID 1151882«
- »Sanacija LC 480261 Žvarulje – Medija, ID 1151950 «
- »Sanacija opornih zidov na JP 981911 Borje - Plavišnik II. faza, ID 1084004«
- »Sanacija LC 480291 Razpotje – Kolovrat – Orehovica - Kolovrat 2, ID 1088689«
V gradivu, ki je bil svetnikom odposlan s sklicem dopisne seje so bili predstavljeni projekti za
katere občinska uprava ocenjuje, da lahko za njihovo sofinanciranje pridobi nepovratna
sredstva Ministrstva za okolje in prostor oziroma za katere namerava občina voditi vse
potrebne aktivnosti, da bi tovrstna sredstva pridobila in projekte realizirala.
Občinski svetniki so glasovali o naslednjem predlogu sklep:
1. Občinski svet Občine Zagorje ob Savi pooblasti župana, da vodi vse nadaljnje postopke
vezane na pridobitev nepovratnih sredstev Ministrstva za okolje in prostor, vključno z
zagotovitvijo ustreznega lastnega dela sredstev znotraj proračuna občine, s ciljem, da
občina realizira naslednje projekte:
2.

»Sanacija plazu na LC 480061 Izlake - Pušave - ID 1151882«
»Sanacija LC 480261 Žvarulje – Medija, ID 1151950 «
»Sanacija opornih zidov na JP 981911 Borje - Plavišnik II. faza, ID 1084004«
»Sanacija LC 480291 Razpotje – Kolovrat – Orehovica - Kolovrat 2, ID 1088689«
Ta sklep velja takoj

Za predlagani sklep je glasovalo dvajset (20) članov Občinskega sveta Občine Zagorje
ob Savi. Dvajset (20) članov je glasovalo ZA sklep. PROTI ni bil nihče.
Sklep je bil sprejet.
Ad 3.
Predlog 1. spremembe in dopolnitve sklepa o načrtu ravnanja s stvarnim
premoženjem Občine Zagorje ob Savi za leto 2020
Na podlagi prejetega gradivo so člani Občinskega sveta glasovali o naslednjem sklepu:
1. Občinski svet Občine Zagorje ob Savi sprejme Sklep o 1. Spremembi in dopolnitvi
Sklepa o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Zagorje ob Savi za leto
2020, s prilogami. Sklep se objavi na spletni strani Občine Zagorje ob Savi.
2. Ta sklep velja z dnem sprejetja.

Za predlagani sklep je glasovalo dvajset (20) članov Občinskega sveta Občine Zagorje
ob Savi. Dvajset (20) članov je glasovalo ZA sklep. PROTI ni bil nihče.
Sklep je bil sprejet.
Ad 4.
Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne
službe »oskrba s pitno vodo iz javnega vodovoda« na območju Občine Zagorje
ob Savi - prva obravnava
S sklicem seje je Občinski svet prejel tudi gradivo z obrazložitvami k točki Ad 4. ter glasoval o
naslednjem predlogu sklepa:
1. Sprejme se Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske
javne službe »oskrba s pitno vodo iz javnega vodovoda« na območju Občine Zagorje
ob Savi v prvi obravnavi.
2. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe
»oskrba s pitno vodo iz javnega vodovoda« na območju Občine Zagorje ob Savi se
posreduje v 30 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 podelitvi koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske
javne službe »oskrba s pitno vodo iz javnega vodovoda« na območju Občine Zagorje
ob Savi za drugo obravnavo in sprejem.
4. Ta sklep velja z dnem sprejetja.
Za predlagani sklep je glasovalo dvajset (20) članov Občinskega sveta Občine Zagorje
ob Savi. Šestnajst (16) članov je glasovalo ZA sklep. Štirje (4) člani (SLS - Primož
Jelševar, Mitja Drobež, Marija Oven; LMŠ – Sašo Vučko) so glasovali PROTI. * Stališča
so prejeli vsi člani občinskega sveta po e-pošti.
Sklep je bil sprejet.
Ad. 5
Predlog soglasja k oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske
gospodarske javne službe varstva okolja:
- Oskrba s pitno vodo,
- Odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode,
- Čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
- Ravnanje s komunalnimi odpadki
Na podlagi prejetega gradiva so se člani Občinskega sveta seznanili s predlogi oblikovanja
cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja.
Občinski svet je k oblikovanju cen izvajanja storitve obvezne občinske gospodarske javne
službe varstva okolja – oskrba s pitno vodo glasoval o naslednjem predlogu sklepa:
1. Občinski svet občine Zagorje ob Savi daje soglasje k oblikovanju cen izvajanja storitve
gospodarske javne službe o oblikovanju cen oskrbe s pitno vodo v občini Zagorje ob
Savi, ki izhaja iz Elaborata Komunale d.o.o. v, z datumom december 2019.
2. Cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja v občini
Zagorje ob Savi- OSKRBA S PITNO VODO, se objavijo v Uradnem listu RS in veljajo
od 01.04.2020.
3. Ta sklep velja z dnem sprejema.

Za predlagani sklep je glasovalo dvajset (20) članov Občinskega sveta Občine Zagorje
ob Savi. Dvajset (20) članov je glasovalo ZA sklep. PROTI ni bil nihče.
Sklep je bil sprejet.
Občinski svet je k oblikovanju cen izvajanja storitve obvezne občinske gospodarske javne
službe varstva okolja – Odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode glasoval o
naslednjem predlogu sklepa:
1. Občinski svet občine Zagorje ob Savi daje soglasje k oblikovanju cen storitev obvezne
občinske gospodarske javne službe varstva okolja v občini Zagorje ob SaviODVAJANJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE, ki izhaja iz Elaborata
Komunale d.o.o. v, z datumom december 2019.
2. Cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja v občini
Zagorje ob Savi- ODVAJANJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE, se
objavijo v Uradnem listu RS in veljajo od 01.04.2020.
3. Ta sklep velja z dnem sprejema.
Za predlagani sklep je glasovalo dvajset (20) članov Občinskega sveta Občine Zagorje
ob Savi. Dvajset (20) članov je glasovalo ZA sklep. PROTI ni bil nihče.
Sklep je bil sprejet.
Občinski svet je k oblikovanju cen izvajanja storitve obvezne občinske gospodarske javne
službe varstva okolja – Čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode glasoval o
naslednjem predlogu sklepa:
1. Občinski svet občine Zagorje ob Savi daje soglasje k o oblikovanju cen storitev
obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja v občini Zagorje ob SaviČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE, ki izhaja iz Elaborata
Komunale d.o.o. v, z datumom december 2019.
2. Cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja v občini
Zagorje ob Savi- ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE, se
objavijo v Uradnem listu RS in veljajo od 01.04.2020.
3. Ta sklep velja z dnem sprejema.
Za predlagani sklep je glasovalo dvajset (20) članov Občinskega sveta Občine Zagorje
ob Savi. Dvajset (20) članov je glasovalo ZA sklep. PROTI ni bil nihče.
Sklep je bil sprejet.
Občinski svet je k oblikovanju cen izvajanja storitve obvezne občinske gospodarske javne
službe varstva okolja – Ravnanje s komunalnimi odpadki glasoval o naslednjem predlogu
sklepa:
1. Občinski svet občine Zagorje ob Savi daje soglasje k o oblikovanju cen storitev
obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja v občini Zagorje ob SaviRAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI, ki izhaja iz Elaborata Komunale d.o.o. v, z
datumom december 2019.
2. Cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja v občini
Zagorje ob Savi- RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI se objavijo v Uradnem listu
RS in veljajo od 01.04.2020.
3. Ta sklep velja z dnem sprejema.
Za predlagani sklep je glasovalo dvajset (20) članov Občinskega sveta Občine Zagorje
ob Savi. Dvajset (20) članov je glasovalo ZA sklep. PROTI ni bil nihče.

Sklep je bil sprejet.
Ad. 6
Predlog Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Zagorje ob Savi
Občinski svet je s sklicem dopisne seje prejel tudi predlog Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec
Zagorje ob Savi in glasoval o naslednjem predlogu sklepa:
1. Sprejme se Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Zagorje ob Savi – po hitrem postopku.
2. Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Zagorje ob Savi se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije in prične veljati naslednji dan po objavi.
3. Ta sklep velja z dnem sprejetja.
Za predlagani sklep je glasovalo dvajset (20) članov Občinskega sveta Občine Zagorje
ob Savi. Dvajset (20) članov je glasovalo ZA sklep. PROTI ni bil nihče.
Sklep je bil sprejet.
Ad. 7
Predlog soglasja k ceni socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu«
K točki Ad. 7 so se svetniki seznanili s cenami socialno varstvene storitve »pomoč družini na
domu« in glasovali o naslednjem predlogu sklepa:
1. Občinski svet Občine Zagorje ob Savi izdaja soglasje k ceni socialno varstvene storitve
»pomoč družini na domu«, ki jo je predlagal izvajalec storitve Dom starejših občanov
Polde Eberl Jamski, v naslednji višini:
- ob delavnikih: 18,89 EUR na efektivno uro,
- ob nedeljah: 26,24 EUR na efektivno uro,
- ob državnih praznikih in dela prostih dnevih: 28,17 EUR na efektivno uro.
2. Občina Zagorje ob Savi bo ceno socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu«,
iz sredstev proračuna, subvencionirala v naslednji višini:
- ob delavnikih: 13,58 EUR na efektivno uro,
- ob nedeljah: 18,73 EUR na efektivno uro,
- ob državnih praznikih in dela prostih dnevih: 20,08 EUR na efektivno uro.
3. Cena za uporabnika storitve bo znašala:
- ob delavnikih: 5,31 EUR na efektivno uro,
- ob nedeljah: 7,51 EUR na efektivno uro,
- ob državnih praznikih in dela prostih dnevih 8,09 EUR na efektivno uro.
4. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu, uporablja pa se od 1. 4.
2020 dalje.
5. Z dnem začetka uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cene socialno
varstvene storitve »pomoč na domu, objavljen v Uradnem listu RS, štev. 22/2019, z
dne 5. 4. 2019.
Za predlagani sklep je glasovalo dvajset (20) članov Občinskega sveta Občine Zagorje
ob Savi. Dvajset (20) članov je glasovalo ZA sklep. PROTI ni bil nihče.
Sklep je bil sprejet.

-

Ad. 8
Volitve, imenovanja, razrešitve:
Predlog Sklepa o imenovanju predstavnikov Občine Zagorje ob Savi v svet
javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Zasavje

Občinski svet je bil seznanjen, da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
oblikovala predlog o imenovanju predstavnikov Občine Zagorje ob Savi v svet javnega zavoda
RRA Zasavje. Na predlog komisije je Občinski svet glasoval o naslednjem predlogu sklepa:
1. V svet javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Zasavje se kot predstavnika
Občine Zagorje ob Savi imenujeta:
- MITJA KOPRIVŠEK,
- MATEJ DROBEŽ.
2. Mandat traja štiri leta in prične teči s potekom mandata dosedanjega sveta zavoda.
3. Sklep velja z dnem sprejetja.
Za predlagani sklep je glasovalo dvajset (20) članov Občinskega sveta Občine Zagorje
ob Savi. Dvajset (20) članov je glasovalo ZA sklep. PROTI ni bil nihče.
Sklep je bil sprejet.
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