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OBČINSKI SVET
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Datum: 20. 4. 2020
ZAPISNIK
2. izredne seje Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi, ki je potekala v ponedeljek, 20.
aprila 2020 s pričetkom ob 18.00 uri na daljavo z uporabo videokonferenčnega sistema
ZOOM.
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, Metka Podpečan, Vladimir Poredoš; NSi – Alojzija Hočevar; SLS
- Primož Jelševar, 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.
Opravičeno odsotna: SLS – Marija Oven.
V uvodu je župan Matjaž Švagan pozdravil prisotne ter otvoril sejo. Ugotovil je, da je od
25 svetnikov prisotnih 24, 1 svetnica se je seje opravičila. V nadaljevanju je predlagal
naslednji dnevni red in ga dal na glasovanje:

-

1. Sprejem Ugotovitvenega sklepa o obstoju izrednih razmer na območju Republike
Slovenije ter sprejem sklepa o izvedbi videokonferenčne seje
2. Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob
Savi
3. Sprejem sklepa o odpovedi sejnin 2. izredne seje iz razloga izrednih razmer
4. Predlog o dopolnitvi Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih funkcionarjev
Občine Zagorje ob Savi, članov delovnih teles občinskega sveta, članov občasnih
delovnih teles, članov drugih organov občine in predsednikov krajevnih skupnosti
5. Volitve, imenovanja, razrešitve:
Predlog soglasja k razrešitvi direktorja RRA Zasavje in soglasja k imenovanju vršilke
dolžnosti direktorice RRA Zasavje
Predlog soglasja k imenovanju direktorice javnega zavoda VDC Zagorje ob Savi
Predlog Sklepa o imenovanju predstavnikov Občine Zagorje ob Savi v svet javnega
zavoda Osnovno šolo dr. Slavka Gruma
Predlog Sklepa o imenovanju predstavnikov Občine Zagorje ob Savi v svet javnega
zavoda Glasbene šole Zagorje
Predlog Sklepa o imenovanju predstavnikov Občine Zagorje ob Savi v svet javnega
zavoda Osnovno šolo Ivana Kavčiča Izlake
6. Tekoče aktivnosti
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Od 24 prisotnih članov občinskega sveta so dnevni red z 24 glasovi ZA potrdili.
Dnevni red je bil sprejet.

AD. 1
Sprejem Ugotovitvenega sklepa o obstoju izrednih razmer na območju Republike
Slovenije ter sprejem sklepa o izvedbi videokonferenčne seje
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Zagorje ob Savi ugotavlja, da na podlagi Odredbe Ministra za zdravje z
dne 12.3.2020 (Uradni list RS, št. 19/2020) obstojijo izredne razmere na območju Republike
Slovenije zaradi razglasitve epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2(COVID-19).
Glasovalo je 24 članov občinskega sveta. 24 jih je glasovalo ZA, PROTI ni bil nihče.
Sklep je bil sprejet.
AD. 2
Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi
Župan je svetnikom predlagal spremembo oz. dopolnitev poslovnika Občinskega sveta,
predvsem v delu izvedbe sej na daljavo z uporabo videokonferenčnih orodij v primeru
izrednih razmer, v tem primeru epidemija nalezljive bolezni COVID-19.
V razpravi je sodeloval Primož Jelševar in je predlagal, da se poslovnik Občinskega sveta
spremeni tudi v tem delu, da se v primeru navedenih izrednih okoliščin pri sklicu izredne
seje na dnevni red uvrsti tudi točka »Vprašanja in pobude«.
Župan je obrazložil, da je bila glede na trenutne okoliščine z upoštevanjem poslovnika
izjemoma sklicana izredna seja zaradi nujnih in neodložljivih zadev, v prihodnje pa bomo
sledili sklicem rednih sej.
Anica Ule Maček se strinja s spremembo poslovnika ter se hkrati zahvaljuje za delo in
pravočasno ukrepanje župana in občinskih služb, zahvaljuje se vsem humanitarnim
organizacijam, prostovoljcem skratka aktivnim na terenu v času teh izrednih razmer.
Sašo Vučko predlog župana in Primoža Jelševarja v zvezi s spremembo poslovnika
občinskega sveta podpira, hkrati pa se prav tako zahvaljuje za delo vsem akterjem
ravnanja v danih okoliščinah.
Željko Železnik je dejal, da bi bil predlog Primoža Jelševarja smiseln, v kolikor bi bile seje
do konca epidemije sklicane kot izredne seje. V primeru izvedbe redne seje pa poslovnik
že omogoča zastavljanje vprašanj in dajanje pobud, torej je mnenja, da je sprememba
poslovnika v predlaganem nepotrebna.
Po razpravi je župan dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Občine Zagorje ob Savi sprejme spremembo Poslovnika Občinskega
sveta Občine Zagorje po hitrem postopku.
2. Sprememba Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije in prične 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.
K točki je župan dal na glasovanje tudi naslednji
SKLEP:
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1. V času izrednih razmer oziroma do preklica epidemije ter v primeru potrebe sklica
izredne seje, se na dnevni red izredne seje opredeli tudi točka »Vprašanja in
pobude«.
2. Ta sklep velja z dnem sprejema.
Glasovalo je 24 članov občinskega sveta. 24 jih je glasovalo ZA, PROTI ni bil nihče.
Sklep je bil sprejet.
AD. 3 Sprejem sklepa o odpovedi sejnin 2. izredne seje iz razloga izrednih razmer
Župan je obrazložil, da je bil dan soglasen predlog s strani predsednikov političnih strank
o odpovedi izplačila sejnin za udeležbo na današnji izredni seji. Pojasnil je tudi, da se bodo
sredstva namenila za nabavo desetih tabličnih računalnikov eni izmed zagorskih osnovnih
šol za potrebe izvajanja pouka na daljavo.

SKLEP:
1. Člani Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi se odpovejo sejnini za udeležbo na 2.
izredni seji Občinskega sveta dne 20. 4. 2020, in sicer iz razloga izrednih razmer
razglašene epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 in izvedbe seje na daljavo z
uporabo videokonferenčnega sistema.
2. Ta sklep velja takoj.
Glasovalo je 24 članov občinskega sveta. 24 jih je glasovalo ZA, PROTI ni bil nihče.
Sklep je bil sprejet.
AD 4. Predlog o dopolnitvi Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih
funkcionarjev Občine Zagorje ob Savi, članov delovnih teles občinskega sveta, članov
občasnih delovnih teles, članov drugih organov občine in predsednikov krajevnih
skupnosti
Na podlagi prejetega gradiva in naveze na predhodno točko je župan predlagal sprejem
dopolnitve pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih funkcionarjev Občine Zagorje
ob Savi, članov delovnih teles občinskega sveta, članov občasnih delovnih teles, članov
drugih organov občine in predsednikov krajevnih skupnosti.
Razprave ni bili, zato je župan dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Občine Zagorje ob Savi sprejme Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o
plačah, sejninah in drugih prejemkih funkcionarjev Občine Zagorje ob Savi, članov
delovnih teles občinskega sveta, članov občasnih delovnih teles, članov drugih organov
občine in predsednikov krajevnih skupnosti po hitrem postopku.
2. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih funkcionarjev
Občine Zagorje ob Savi, članov delovnih teles občinskega sveta, članov občasnih
delovnih teles, članov drugih organov občine in predsednikov krajevnih skupnosti se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in prične 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. 5 Volitve, imenovanja, razrešitve:
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-

Predlog soglasja k razrešitvi direktorja RRA Zasavje in soglasja k imenovanju
vršilke dolžnosti direktorice RRA Zasavje

Mitja Adamlje, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na podlagi
ugotovitev komisije občinskemu svetu predlagal sprejem s sklicem seje predlaganih sklepov.
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Občine Zagorje ob Savi podaja soglasje k razrešitvi direktorja RRA
Zasavje g. Tadeja Špitalarja.
2. Sklep velja z dnem sprejetja.

Glasovalo je 24 članov občinskega sveta. 24 jih je glasovalo ZA, PROTI ni bil nihče.
Sklep je bil sprejet.
in SKLEP:
1. Občinski svet Občine Zagorje ob Savi podaja soglasje k imenovanju vršilke dolžnosti
direktorice RRA Zasavje ga. Tjaši Polc.
2. Sklep velja z dnem sprejetja.
Glasovalo je 24 članov občinskega sveta. 24 jih je glasovalo ZA, PROTI ni bil nihče.
Sklep je bil sprejet.
-

Predlog soglasja k imenovanju direktorice javnega zavoda VDC Zagorje ob Savi

Mitja Adamlje, predsednik komisije je občinskemu svetu predlagal potrditev soglasja k
imenovanju direktorice javnega zavoda VDC Zagorje ob Savi.
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Občine Zagorje ob Savi podaja pozitivno mnenje k imenovanju dr. Špele
Režun za direktorico Varstveno delovnega centra Zagorje ob Savi.
2. Sklep velja z dnem sprejetja.

Glasovalo je 23 članov občinskega sveta. 23 jih je glasovalo ZA, PROTI ni bil nihče.
Ana Režun se je zaradi sorodstvenih vezi glasovanja vzdržala. Sklep je bil sprejet.
-

Predlog Sklepa o imenovanju predstavnikov Občine Zagorje ob Savi v svet
javnega zavoda Osnovno šolo dr. Slavka Gruma

Mitja Adamlje je občinske svetnike seznanil tudi s predlogom komisije o imenovanju
predstavnikov lokalne skupnost v svet javnega zavoda Osnovna šola dr. Slavka Gruma.
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
1. V svet javnega zavoda Osnovno šolo dr. Slavka Gruma se kot predstavnika Občine
Zagorje ob Savi imenujejo:




Dušan Jamnik,
Boris Gorenc in
Marija Ribič.
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2. Mandat traja štiri leta in prične teči s potekom mandata dosedanjega sveta zavoda.
3. Sklep velja z dnem sprejetja.

Glasovalo je 23 članov občinskega sveta. 23 jih je glasovalo ZA, PROTI ni bil nihče.
Marija Ribič se je kot predlagana predstavnica v svet glasovanja vzdržala. Sklep je
bil sprejet.
-

Predlog Sklepa o imenovanju predstavnikov Občine Zagorje ob Savi v svet
javnega zavoda Glasbene šole Zagorje

Mitja Adamlje je svetnike seznanil tudi s predlogom imenovanja predstavnikov lokalne
skupnosti v svetu javnega zavoda Glasbene šole Zagorje.
Ker ni bilo razprave je župan dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
1. V svet javnega zavoda Glasbene šole Zagorje se kot predstavnika Občine Zagorje
ob Savi imenujejo:



2.
3.

Ana Guna,
Suzana Rozman in
Vlado Poredoš.
Mandat traja štiri leta in prične teči s potekom mandata dosedanjega sveta zavoda.
Sklep velja z dnem sprejetja.

Glasovalo je 22 članov občinskega sveta. 22 jih je glasovalo ZA, PROTI ni bil nihče.
Metka Podpečan se je kot ravnateljica Glasbene šola glasovanja vzdržala. Vladimir
Poredoš se je kot predlagani predstavnik v svet glasovanja vzdržal. Sklep je bil
sprejet.
-

Predlog Sklepa o imenovanju predstavnikov Občine Zagorje ob Savi v svet
javnega zavoda Osnovno šolo Ivana Kavčiča Izlake

Mitja Adamlje je predstavil tudi predlog komisije o imenovanju predstavnikov Občine
Zagorje ob Savi v svet javnega zavoda Osnovna šola Ivana Kavčiča.
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
1. V svet javnega zavoda Osnovno šolo Ivana Kavčiča Izlake se kot predstavnika
Občine Zagorje ob Savi imenujejo:



2.
3.

Anton Beja,
Roman Perklič in
Ivan Klančišar.
Mandat traja štiri leta in prične teči s potekom mandata dosedanjega sveta zavoda.
Sklep velja z dnem sprejetja.

Glasovalo je 22 članov občinskega sveta. 22 jih je glasovalo ZA, PROTI ni bil nihče.
Roman Perklič in Ivan Klančišar sta se kot predlagana kandidata v svet javnega
zavoda glasovanja vzdržala. Sklep je bil sprejet.
AD. 6 Tekoče aktivnosti
V nadaljevanju je župan svetnice in svetnike seznanil z tekočimi aktivnostmi in ukrepi, ki so
se izvajali in se še vedno izvajajo od začetka razglasitve epidemije na območju občine Zagorje
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ob Savi, ter hkrati izrazil zahvalo vsem, ki kvaliteto opravljajo delo in se trudijo zajeziti širitev
koronavirusa. Glede pobude Željka Železnika in Tee Juratovec o postopnem odpravljanju
omejitvenih ukrepov na območju sprehajalnih poti in rekreacijskih površin ter, da se
pridelovalcem hrane omogoči nemoteno poslovanje tudi v času epidemije je povedal, da se
bodo v prihodnjih dneh navedeni ukrepi pričeli sproščati. Svetnike je seznanil tudi z izvedbo
javnega razpisa »obrtna cona Selo«, povedal je, da so zemljišča na tem območju v večini
prodana, v pripravi je tudi javni razpis za obnovo občinskih cest, naznanil je tudi, da bo v
letošnjem letu nujen rebalans proračuna zaradi povečanj stroškov zaščite in reševanja. Omenil
je tudi pobudo Metke Podpečan za oprostitev šolnine Glasbene šole, ki je bila tudi upoštevana.
Župan je po poročanju tekočih aktivnosti dal besedo tudi članom občinskega sveta. Metka
Podpečan je povzela in predstavila opravljeno delo Rdečega križa. Zahvalo so izrazili Metka
Podpečan, Ana Režun, Nataša Mahne.

S tem je bil dnevni red izčrpan. Seja je bila zaključena ob 19.45 uri.
Zapisnik zapisala:
Nina Jenko

V.D. DIREKTORJA OBČINSKE UPRAVE
Matej DROBEŽ

ŽUPAN
Matjaž ŠVAGAN
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