III.
N A Č RT R A Z V O J N I H P R O G R A M O V

3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
4001 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA
SPLOŠNE ZADEVE
04029002 - Elektronske storitve
OB142-07-0004 - Nakup računalniške opreme
Namen in cilj
Za nemoteno delovanje občinske uprave je potrebno kontinuirano vsako leto zagotavljati določena sredstva za
posodabljanje strojne in programske informacijske opreme (server, računalniki, tiskalniki, skenerji, programska
oprema.). V letu 2011 nam je cilj nabava: 4 računalniki, 2 računalniška ekrana, 2 tiskalnika in 2 skenerja.
Stanje projekta
Pripravljen je popis potrebnega posodabljanja obstoječe računalniške opreme.

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje
občinske uprave
OB142-07-0001 - Investicije in invest.vzdrž.upravnih prostorov
Namen in cilj
Ker je upravna zgradba Občine Zagorje ob Savi starejši objekt, je potrebno stalno posodabljanje pisarniških in
drugih skupnih prostorov. Namen investicijskega vzdrževanja je zagotoviti primerne pogoje za delo župan in

občinske uprave ter zagotoviti večjo dostopnost upravnih, strokovnih in razvojnih storitev občinske uprave. Cilj za
leto 2011 je preureditev in prenova županovega poslovnega prostora.
Stanje projekta
Pripravljena je identifikacija potrebnih investicijskih in investicijsko vzdrževalnih posegov v upravni zgradbi občine
na Cesti 9. avgusta 5.

OB142-07-0002 - Nakup prevoznih sredstev
Namen in cilj
Namen je zagotoviti osnovno mobilnost občinske uprave ter pravočasno obnavljati vozni park. V letu 2011 ne
načrtujemo nakupa službenih vozil.
Stanje projekta
Identificirana je potreba po zamenjavi enega vozila občinske uprave.

OB142-07-0003 - Nakup pisarniške opreme
Namen in cilj
Zaradi posodabljanja pisarniških prostorov je potrebno stalno zagotavljati sredstva za njihovo opremljanje s
pisarniškim pohištvom. Na ta način se izboljšujejo pogoji za delo župana in uslužbencev občinske uprave. V letu
2011 načrtujemo prenovo in opremljanje županove pisarne.
Stanje projekta
Identificirane so potrebe po nakupu pisarniške opreme.

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
OB142-07-0005 - Opremljanje enot in služb civilne zaščite
Namen in cilj
Opremiti enote in službe civilne zaščite za njihovo uspešno izpolnjevanje zakonsko določenih nalog.
Stanje projekta
Izdelan načrt opremljanja sil za zaščito reševanje in pomoč v skladu z Uredbo o organiziranju sil za zaščito
reševanje in pomoč.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
OB142-07-0006 - Opremljanje Gasilske zveze Zagorje ob Savi
Namen in cilj
Opremljanje Gasilske zveze Zagorje in gasilskih društev z opremo za izvajanje gasilske službe.
Stanje projekta
Izdelan načrt opremljanja gasilskih enot v skladu s Kategorizacijo gasilskih enot na osnovi Zakona o gasilstvu,
Oceno požarne ogroženosti na območju Občine Zagorje ob Savi ter Merili za organiziranje in opremljanje gasilskih
enot, ki so sestavni del Uredbe o organiziranju sil za zaščito reševanje in pomoč (Uradni list RS 92/2007). V letu
2011 tako načrtujemo nakup naslednje opreme oziroma vozil: - PGD Loke : 44.003,16 EUR že nabavljeno; - PGD
Zagorje mesto : 4.651,44 EUR že nabavljeno; - PGD Tirna : 20.762,28 EUR že nabavljeno; - PGD Mlinše :
19.550,16 EUR že nabavljeno; - PGD Čemšenik: 8650,95 EUR nabavljeno v letu 2011; - Nakup opreme iz naslova
požarne takse : 37.700,00 EUR

OB142-10-0003 - Investicije in invest.vzdrž.gasilskih domov
Namen in cilj
Namen projekta je vzdrževanje in prenova gasilskih domov za nemoteno opravljanje javne gasilske službe. Cilj
projekta je zagotovitev sredstev za pomoč gasilskim društvom za obnovo streh.
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16069002 - Nakup zemljišč
OB142-07-0008 - Nakup nepremičnin
Namen in cilj
Za potrebe izgradnje različne infrastrukture, za vzpostavljanje z.k. stanja nepremičnin, izvedbo posameznih
prostorskih aktov in drugega gospodarjenja z nepremičninami v lasti občine, je potrebno zagotavljati lastništvo
določenih nepremičnin.
Stanje projekta
Identificirane so potrebe po odkupih oziroma menjavah nepremičnin, razvidne iz Letnega načrta razpolaganj,
pridobivanj in menjav nepremičnega premoženja, ki je sestavni del proračuna.

4003 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA
DRUŽBENE DEJAVNOSTI
18029001 - Nepremična kulturna dediščina
OB142-07-0022 - Obnova zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov
Namen in cilj
Namen projekta je zaščita spomenikov v občini Zagorje, cilj pa prenova in zaščita spomenikov pred propadanjem.
Stanje projekta
Številni spomeniki na območju Občine Zagorje ob Savi so potrebni prenove in zaščite pred propadanjem. S sredstvi,
ki jih planiramo v načrtu razvojnih programov občine za obdobje 2011-2014, bomo zagotovili prenovo spomenikov
in ohranitev le-teh bodočim generacijam. Spomenike bomo obnavljali po prioritetnem redu, ki ga bomo pripravili v
občinski upravi.

18039005 - Drugi programi v kulturi
OB142-07-0018 - Sanacija objekta KC Delavski dom Zagorje
Namen in cilj
Namen projekta je zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje dejavnosti naše osrednje kulturne institucije in
zagotavljanje večje energetske varčnosti objekta. Cilji so sledeči: nakup novih stolov v gledališki dvorani, prenova
talnih oblog in beljenje velike dvorane.
Stanje projekta
Za realizacijo planiranih naložb bomo poskušali pridobiti sredstva ministrstva za kulturo (prijava na razpis MK za
sofinanciranje investicij na področju kulture!). Ocenjena vrednost investicije (nakup novih stolov, zamenjava talnih
oblog in beljenje velike dvorane je 203.000 EUR, od tega pričakujemo sofinanciranje Ministrstva za kulturo v višini
118.045,24 EUR, preostanek sredstev pa bomo zagotovili znotraj občinskega proračuna.

OB142-07-0024 - Investicije in inv.vzdrž.v Knj.M.Klopčiča Zagorje
Namen in cilj
Namen projekta je posodobitev opreme Knjižnice Mileta Klopčiča Zagorje. Cilji projekta pa so: nakup računalniške
opreme in dodatnih polic za oddelek za odrasle, nakup fotokopirnega stroja in projekcijskega platna, nakup
nabiralnika za knjige in ustrezne programske opreme.
Stanje projekta
Zagotavljanje sredstev za posodobitev opreme zagorske knjižnice, je v občinskem proračunu vsakoletna stalnica.
Dinamika posodobitev pa bo v prihodnjem štiriletnem obdobju odvisna od finančnih možnosti občinskega proračuna
in nujnosti posameznih posodobitev.
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OB142-07-0058 - Izgradnja Knj.M.Klopčiča Zagorje
Namen in cilj
Namen projekta je zagotoviti sodobne pogoje za opravljanje knjižnične dejavnosti , cilj pa je izgradnja nove
osrednje knjižnice.
Stanje projekta
Knjižnica Mileta Klopčiča se že leta srečuje z izjemno prostorsko stisko. V občini zato v naslednjem štiriletnem
obdobju načrtujemo pridobitev novih prostorov za izvajanje knjižničarske dejavnosti. Načrtuje se, da bo nove
ustrezne prostore za izvajanje dejavnosti, knjižnica pridobila v večnamenskem objektu premogov kristal. Konkretne
aktivnosti v zvezi s pridobivanjem novih prostorov se bodo pričele v prihodnjem proračunskem letu, dinamika
planirane investicije pa bo odvisna od proračunskih možnosti in možnosti pridobitve drugih virov za financiranje
planirane naložbe (sredstva EU!).

OB142-07-0091 - Kulturna dvorana Izlake
Namen in cilj
Namen projekta je zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje društvene dejavnosti na Izlakah, cilj pa prenova
obstoječih prostorov za delovanje in potrebe Kulturnega društva Izlake oziroma izgradnja večnamenskega doma na
Izlakah.
Stanje projekta
V načrt razvojnih programov občine smo za leto 2013 umestili sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za
prenovo obstoječih prostorov izlaškega kulturnega društva oz. za izgradnjo kulturnega doma na Izlakah. Pred letom
2013 naj bi bilo odločeno, na kakšen način bomo pristopili k zagotavljanju ustreznih prostorskih pogojev za
delovanje društev na področju KS Izlake.

OB142-10-0012 - Obnova Doma kulture Kisovec
Namen in cilj
Namen projekta je izboljšati pogoje za kulturno izražanje krajanov Kisovca in okoliških naselij. Cilj je prenova
kisovške dvorane in ostalih prostorov za izvajanje društvenih dejavnosti in druženje krajanov.
Stanje projekta
Dvorana je v zelo slabem stanju in je neprimerna za izvajanje kulturne dejavnosti.

18059001 - Programi športa
OB142-07-0020 - Zavod za šport - investicije
Namen in cilj
Namen projekta je zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje športnih dejavnosti v športni dvorani, cilj pa
posodobitev opreme in nujna investicijsko vzdrževalna dela na objektu.
Stanje projekta
Športna dvorana v Zagorju je bila zgrajena pred 10 leti. V prihodnjih letih bo potrebno znotraj proračuna
zagotavljati sredstva za posodobitev opreme in nujna investicijsko vzdrževalna dela (sanacija strehe, prenova
parketa v dvorani,...).

OB142-07-0023 - Investicije športnih društev
Namen in cilj
Namen projekta je zagotavljanje pogojev za varno obratovanje smučišča na Mareli, cilj pa realizacija nekaterih
nujnih naložb in investicijsko vzdrževalnih del na smučišču in napravah smučišča.
Stanje projekta
V načrtu razvojnih programov občine za obdobje 2011-2014, planiramo sredstva za realizacijo nekaterih nujnih
naložb in investicijsko vzdrževalnih del na smučišču in napravah smučišča Marela.
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OB142-11-0003 - Skakalnica v Kisovcu
Namen in cilj
Namen projekta je pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja za skalnico v Kisovcu.
Stanje projekta
Objekt skakalnica v Kisovcu za obratovanje potrebuje gradbeno in uporabno dovoljenje.

18059002 - Programi za mladino
OB142-08-0018 - Objekt Partizan
Namen in cilj
Namen projekta je ureditev lastništva objekta Partizan, cilj pa odkup lastniškega deleža Športne unije.
Stanje projekta
V letu 2011 v načrtu razvojnih programov občine planiramo proračunska sredstva za odkup lastniškega deleža
Športne unije na objektu Partizan.

OB142-10-0010 - Mladinski center Zagorje
Namen in cilj
Namen projekta je zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za delovanje Mladinskega centra Zagorje, cilj pa
nakup potrebne tehnične opreme, ureditev dvorane za izvajanje dejavnosti centra ter ureditev ogrevalnega sistema
prostorov mladinskega centra.
Stanje projekta
V letu 2011 načrtujemo proračunska sredstva za nakup tehnične opreme ter ureditev ogrevalnega sistema prostorov
mladinskega centra, v naslednjih letih pa sredstva za ureditev večnamenske dvorane v prostorih Proletarca - za
potrebe mladinskega centra.

19029001 - Vrtci
OB142-07-0029 - Inv.vzdrž.in investicije v enotah Vrtca Zagorje
Namen in cilj
Namen projekta je zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje predšolske vzgoje v obstoječih enotah vrtca ter
pridobitev novih prostorov za izvajanje predšolske vzgoje. Cilj pa je izvedba nekaterih nujnih investicijsko
vzdrževalnih del na obstoječih objektih (obnova strehe na enoti Maja), ter odkup primernih prostorov za izvajanje
predšolske vzgoje oziroma izgradnja novega vrtca. V letu 2011 planiramo sredstva za nakup opreme za tri igralnice
in sredstva za nujno preureditev najetih prostorov, ki jih bo vrtec začasno vzel v najem za izvajanje predšolske
vzgoje. Hkrati planiramo tudi sredstva za plačilo stroškov, vezanih na aktivnosti v zvezi z reševanjem prostorske
problematike vrtca.
Stanje projekta
Med vzdrževalnimi deli na objektih vrtca je najnujnejša sanacija strehe na enoti Maja. Le to v načrtu razvojnih
programov občine načrtujemo v letu 2012. V občinski upravi trenutno potekajo aktivnosti oziroma dogovori v zvezi
z odkupom objekta, ki bi po ustrezni adaptaciji izpolnjeval pogoje za izvajanje programov predšolske vzgoje. V
kolikor bomo z lastnikom objekta dogovorili sprejemljivo ceno za odkup in pridobili tudi ustrezne druge vire za
nakup in prenovo tega objekta, bomo na ta način v prihodnjih letih rešili pomanjkanje prostora v vrtcu. Za začasno
reševanje prostorske problematike vrtca že tečejo razgovori v zvezi z najemom ustreznih prostorov za izvajanje
predšolske vzgoje.
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19039001 - Osnovno šolstvo
OB142-07-0009 - Investicije in inv.vzdrž.v OŠ Ivana Kavčiča
Namen in cilj
Namen projekta je zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje osnovno šolskega izobraževanja OŠ Ivana Kavčiča
in podružnične šole Mlinše in zagotavljanje večje energetske varčnosti objektov šole. Cilj pa je nakup klimatskih
naprav za prostore šolske uprave, zamenjava oken na podružnični osnovni šoli Mlinše in nekatera manjša
investicijsko vzdrževalna dela na objektih šole. V letu 2011 je cilj odpraviti napake na objektu šole, ki so nastale pri
adaptaciji oziroma obnovi izlaške šole in jih financirati s sredstvi iz naslova vnovčene bančne garancije za odpravo
napak v garancijski dobi v višini 55.594,50 EUR in nakup klimatskih naprav za prostore uprave šole.
Stanje projekta
Nakup klimatskih naprav za potrebe šolske uprave načrtujemo v načrtu razvojnih programov v letu 2011, zamenjavo
oken na podružnični šoli Mlinše pa v letu 2012. V prihodnjih dveh letih načrtujemo tudi sredstva za nujna
investicijsko vzdrževalna dela na objektu šole oziroma za posodobitev opreme.

OB142-07-0010 - Investicije in inv.vzdrž.v OŠ Toneta Okrogarja
Namen in cilj
Namen projekta je zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje osnovno šolskega izobraževanja OŠ Toneta
Okrogarja in njenih podružnic v Kisovcu in Šentlambertu, in zagotavljanje večje energetske varčnosti objektov šole.
Cilj pa je prenova strehe in zamenjava oken na OŠ Kisovec in nekatera manjša investicijsko vzdrževalna dela.
Stanje projekta
Prenovo strehe in zamenjavo oken na OŠ Kisovec načrtujemo v letu 2011. V prihodnjih treh letih načrtujemo tudi
sredstva za nujna investicijsko vzdrževalna dela na objektu šole oziroma sredstva za posodobitev opreme.

OB142-07-0026 - Investicije in inv.vzdrž.v OŠ Ivan Skvarča
Namen in cilj
Namen je zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje osnovno šolskega izobraževanja OŠ Ivana Skvarče in njenih
podružnic v Podkumu in Čemšeniku. Cilj pa je prenova parketa v šolski telovadnici OŠ Ivana Skvarče in nekatera
manjša investicijsko vzdrževalna dela.
Stanje projekta
Prenovo parketa v telovadnici Osnovne šole Ivana Skvarče načrtujemo v letu 2011. V prihodnjih treh letih
načrtujemo določena sredstva za nujna investicijsko vzdrževalna dela na objektu šole oziroma sredstva za
posodobitev opreme.

OB142-07-0027 - Investicije in inv.vzdrž.v OŠ dr.Slavka Gruma
Namen in cilj
Namen projekta je zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje programa šole s prilagojenim programom. Cilj pa
nakup kombija za izvajanje šolskih prevozov za otroke te šole ter zagotovitev ustreznih pogojev za izvajanje športne
dejavnosti učencev šole.
Stanje projekta
V načrtu razvojnih programov občine načrtujemo sredstva za plačilo obveznosti iz naslova nakupa kombija v
naslednjih štirih letih.

OB142-07-0066 - Adaptacija in izg.prizidka k OŠ Tone Okrogar
Namen in cilj
Namen projekta je zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje osnovno šolskega izobraževanja OŠ Toneta
Okrogarja in zagotavljanje večje energetske varčnosti objektov šole. Cilj pa je izgradnja prizidka k OŠ Toneta
Okrogarja, adaptacija obstoječih prostorov šole, izgradnja nove telovadnice in komunalnega bazena pri šoli.
Stanje projekta
V letu 2011 bo dokončana projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo prizidka k OŠ
Toneta Okrogarja, adaptacijo obstoječih prostorov šole, izgradnjo nove telovadnice in komunalnega bazena pri šoli.
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Dinamika investicije bo seveda odvisna od možnosti občinskega proračuna in drugih virov (sredstva EU, ministrstva
za šolstvo in šport, fundacije za šport).

19039002 - Glasbeno šolstvo
OB142-07-0016 - Investicije in inv.vzdrž.v Glasbeni šoli Zagorje
Namen in cilj
Namen projekta je zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje glasbenega izobraževanja in zagotavljanje večje
energetske varčnosti objektov šole. Cilj pa je zamenjava stavbnega pohištva v posameznih učilnicah, zamenjava
oken v baletni šoli, zamenjava zaščitne ograje na balkonu, ter nakup inštrumenta marimba.
Stanje projekta
Vsako leto Glasbeni šoli Zagorje zagotavljamo sredstva za posodobitev opreme in nujna investicijsko vzdrževalna
dela. V letu 2011 planiramo zamenjavo oken v baletni šoli, ostale nujne naložbe pa v naslednjih treh letih.

OB142-07-0092 - Glasbena šola - investicija
Namen in cilj
Namen projekta je izboljšanje prostorskih pogojev glasbene šole, cilj pa izgradnja nove glasbene šole.
Stanje projekta
V načrtu razvojnih programov občine smo v letu 2013 planirali sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za
izgradnjo nove glasbene šole, pred letom 2013 naj bi bilo odločeno, na kateri lokaciji in na kakšen način bomo
pristopili k zagotavljanju ustreznih prostorskih pogojev za delovanje glasbene šole.

19039003 - Splošno srednje in poklicno šolstvo
OB142-11-0001 - Sofinanciranje nakupa kombija za GESŠ Trbovlje
Namen in cilj
Občina bo sofinancirala nakup kombija za potrebe Gimnazije in ekonomske srednje šole Trbovlje.
Stanje projekta
Projekt je v fazi priprave oziroma zbiranja ponudb.

19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju
OB142-07-0025 - Računalniška oprema za osnovne šole
Namen in cilj
Namen projekta je zagotovitev ustrezne računalniške opreme za izvajanje učnega programa in nakup nove
računalniške opreme v zagorskih vzgojno izobraževalnih zavodih, cilj pa nakup ustrezne opreme.
Stanje projekta
Vsako leto zagorskim vzgojno izobraževalnim zavodom zagotavljamo sredstva za posodobitev obstoječe
računalniške opreme za izvajanje učnega programa in nakup nove računalniške opreme. V prihodnjih letih bomo
sledili potrebam šol za posodobitev računalniške opreme, ki jo sofinancira tudi ministrstvo za šolstvo.
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4004 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
OB142-07-0090 - Invest.vzdrž.posl.prost.
Namen in cilj
V letu 2011 bomo pristopili k pripravi dokumentacije za zamenjavo kritine na strehi osrednjega dela tržnice. Glavna
aktivnost v letu 2012 bo zamenjava poškodovane kritine na strehi osrednjega dela tržnice Pod uro, vključno z
barvanjem nosilne konstrukcije in kleparskimi deli. Obnovili in dodatno uredili se bodo tudi odtoki s strehe. Cilj je
zagotoviti preprečevanje poškodb na objektu tržnica Pod uro, zagotoviti varnost najemnikov in obiskovalcev tržnice
ter lokalov.
Stanje projekta
Variantna rešitev nakazuje zahtevo po zagotavljanju dodatnih sredstev za celovito prenovo strehe z odtoki. JP
Komunala je v občinski proračun že zagotovila del sredstev, razliko pa bo potrebno zagotoviti iz lastnih
proračunskih sredstev in sredstev najemnine. Realizacija investicije je predvidena v letu 2012.

OB142-08-0020 - Objekt Proletarec
Namen in cilj
Ureditev lastniških razmerij, z namenom razpolaganja celotnega objekta za športno-kulturne in druge sorodne
programe.
Stanje projekta
Nakup oz. rezervacija sredstev za odkup dela objekta Proletarec za športno-kulturne dejavnosti je bil predviden iz
sredstev pridobljenih s prodajo počitniškega doma v Vrsarju. Ker prodaja še ni realizirana, smo klub temu uspeli
nameniti del sredstev za odkup že v letu 2010 , drugi del v višini 32,500 EUR pa bomo realizirali v letu 2011.

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije
OB142-07-0069 - Remining lowex
Namen in cilj
Izkoristiti razpoložljive obnovljive vire energije v Občini Zagorje ob Savi. V okviru NRP-ja so predvidene
aktivnosti za nadaljevanje projekta "REMINING-LOWEX". Remining-lowex je mednarodni projekt, ki spodbuja
razvoj obnovljivih virov energije v mestih, ki so bila v preteklosti pod vplivom rudarske dejavnosti. Namen projekta
je izkoristiti potencialne obnovljive vire energije. Cilj projekta je do junija leta 2012 koordinirati projekt s pozitivno
realizacijo vseh zastavljenih sklopov. Cilj projekta je v letu 2011 in 2012 postaviti dve sončni elektrarni.
Stanje projekta
Projekt in terminski plan sta sprejeta s strani Evropske komisije.

OB142-10-0015 - Spremljanje rabe energije
Namen in cilj
Namen projekta je redno spremljanje porabe energije v javnih objektih, spodbujati učinkovitejšo rabo energije in
hkrati izobraževati občane ter s tem dvigniti njihovo ozaveščenost o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih
energije. Cilj projekta je v letu 2011 vzpostaviti energetsko knjigovodstvo v 18 javnih objektih, vzpostavitev
telemetrije in postaviti raziskovalni poligon na območju izvira tople vode v naselju Toplice. To bo demonstracijski
objekt v katerem bomo testirali najnovejše tehnologije in poskušali prikazati, da je mogoče izkoriščati rudniško
vodo za ogrevanje takšnih prostorov.
Stanje projekta
Imamo sklenjeno naročilo z izvajalcem centralnega nadzornega sistema in smo v fazi priprave projektne
dokumentacije za postavitev raziskovalnega laboratorija pri vrtini s toplo vodo.
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12079001 - Oskrba s toplotno energijo
OB142-09-0005 - Daljinsko ogrevanje
Namen in cilj
Rekonstrukcija in širitev daljinskega ogrevanja v mestu Zagorje ob Savi. Priključevanje javnih in zasebnih objektov
na območju Kidričeve ceste, Polje in Ceste zmage.
Stanje projekta
V letu 2011 načrtujemo razširitev daljinskega ogrevanja na Biomaso do upravne zgradbe komunalnega podjetja in
do objektov v naselju Polje, ki še nimajo priključka na daljinsko ogrevanje. V okviru celovite prenove cesta Borisa
Kidriča se bo daljinsko omrežja razširil tudi do Kidričeve ceste.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB142-07-0030 - Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije obč.cest
Namen in cilj
Rekonstrukcije in adaptacije občinskih cest Občine Zagorje ob Savi. Občina Zagorje ob Savi upravlja cca. 400 km
javnih cest. Namen je dolgoročnejša in bolj sistematična ureditev posameznih delov občinskih cest. Cilj je
rekonstrukcija občinskih cest, in sicer rekonstrukcija lokalne ceste vsakih 30 let in javnih poti vsakih 40 let.
Stanje projekta
Občina Zagorje ob Savi vsakoletno rekonstruira cca. 5 km občinskih cest.

OB142-07-0035 - Inv.vzdrž. in obnove občinskih cest
Namen in cilj
Investicije in investicijsko-vzdrževalna dela na cestah so zahtevnejša in obsežnejša vzdrževalna dela, katerih
temeljni cilj je dolgoročnejša ureditev posameznih delov cest. Izvajajo se občasno glede na stopnjo dotrajanosti ali
poškodovanosti cest ter glede na potrebo po izboljšanju njihovih prometno-tehničnih lastnosti, njihove zaščite,
zaščite okolja in varnosti prometa. Cilj je kvalitetnejše investicijsko vzdrževanje občinskih cest investicijsko krpanje
asfaltnih vozišč po 10 letnem obratovanju le-teh.
Stanje projekta
Občina Zagorje ob Savi vsako leto investicijsko vzdržuje določen predel cest glede na prioritete in finančne
zmožnosti.

OB142-07-0043 - Nakup zemljišč za obč.ceste
Namen in cilj
Odmere občinskih cest in odkup zemljišč uporabljenih pri modernizacijah le-teh v Občini Zagorje ob Savi. Cilj je
sprotno pridobivanje zemljišč v last občine ob zaključku modernizacije posameznih odsekov občinskih cest.
Stanje projekta
Občina Zagorje ob Savi sprotno naroča odmere cest po zaključku modernizacij cest sofinanciranih s strani EU in
SVLR.

OB142-07-0051 - Pločnik RII415 Eti-Valvazorjeva
Namen in cilj
Zagotovitev varnih poti za pešce, udeležene v cestnem prometu. Izgradnja 400 m pločnika.
Stanje projekta
Pridobljena je projektna dokumentacija s strani OZZING Trbovlje za izgradnjo pločnika v skupni dolžini 1.430 m.
Pločnik je že zgrajen v dolžini 300 m. Projekt je trenutno v mirovanju.
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OB142-08-0011 - Ureditev krožišča RI 221 odcep OIC Kisovec
Namen in cilj
Rekonstrukcija križišča, izboljšanje prometne varnosti in pretočnosti, umirjanje prometa, ureditev površin za pešce
in nova avtobusna postajališča.
Stanje projekta
Izdelana je prometna študija in variantne projektne rešitve. V letu 2011 je v sodelovanju z DRSC predvidena
izdelava projektne dokumentacije.

OB142-08-0012 - Pločnik RII 415 skozi nas.Mlinše s prehod.za pešce
Namen in cilj
Urediti pločnike ob regionalni cesti skozi Mlinše v dolžini cca. 150 m in urediti šolski prehod za pešce za izboljšanje
varnosti glavne šolske poti ter ustrezno locirati avtobusna postajališča.
Stanje projekta
V izdelavi je projektna dokumentacija za pridobitev ustreznih soglasij in dovoljenj.

OB142-09-0007 - Celovita prenova degr.površin-C.Borisa Kidriča
Namen in cilj
Namen prenove ceste Borisa Kidriča je obnovitev vseh komunalnih vodov z navezavo pešpoti in lesenega mostička
preko potoka Medije pri trgovskem centru SPAR v Zagorju. Cilj je obnovitev lokalne ceste v dolžini 475 metrov.
Stanje projekta
Izdeluje se projekt PZI s strani OZZING-a Trbovlje. Operacijo bomo prijavili v sklopu razvoja urbanih jeder celovita prenova starih mestnih jeder in zgodovinskih mest ter celovita prenova degradiranih in opuščenih urbanih
območij na peti javni razpis za sofinanciranje regionalnih vzpodbud EU sredstva. Projekt se bo izvajal v letu 2010 2012.

OB142-09-0008 - Celovita prenova degr. površin - Cankarjev trg
Namen in cilj
Obnova osrednjega mestnega trga na Cankarjevem trgu z izboljšanjem prometne varnosti.
Stanje projekta
Projekt je v pripravi, realizacija projekta je planirana v obdobju 2011-2012. Operacijo bomo prijavili v sklopu
razvoja urbanih jeder - celovita prenova starih mestnih jeder in zgodovinskih mest ter celovita prenova degradiranih
in opuščenih urbanih območij na peti javni razpis za sofinanciranje regionalnih vzpodbud - EU sredstva.

OB142-10-0002 - Sanacija mostu pri IGM Zagorje
Namen in cilj
Namen projekta je izgradnja novega ab mostu z zagotovitvijo pretočnosti 100 letnih voda potoka Medija.
Stanje projekta
Projektna dokumentacija je v izdelavi.

OB142-10-0014 - Prenova prometne ureditve na Izlakah
Namen in cilj
Zaradi občutnega povečanja prometne obremenitve oz. tranzitnega prometa proti Trojanam je potrebno zaradi
zagotavljanja prometne varnosti na regionalni cesti pri osnovni šoli na Izlakah, ki se je poslabšala, izvesti določene
infrastrukturne ukrepe za umirjanje prometa in izboljšanje varnosti šolarjev in pešcev. Projekt vodi DRSC.
Stanje projekta
Projektna dokumentacija je v izdelavi.
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13029003 - Urejanje cestnega prometa
OB142-07-0047 - Inv.vzdrž.in obnove park.,AP,PS,NZ
Namen in cilj
Zagotovitev dodatnih javnih parkirnih mest, avtobusnih postajališč ob občinskih in državnih cestah, nove prometne
signalizacije in neprometnih znakov. V okviru te proračunske postavke se investicijsko vzdržuje že zgrajena javna
parkirišča, avtobusna postajališča in prometno signalizacijo ter izvajajo potrebne obnove.
Stanje projekta
Nadaljevati in izvesti že pričeto inv. vzdrževanje ter obnove in izvesti nove glede na nujnost ukrepa.

13029004 - Cestna razsvetljava
OB142-07-0048 - Novogradnje in inv.vzdrž.JR
Namen in cilj
Zagotovitev primerne osvetlitve naselja in izboljšanje prometne varnosti. Postavitev svetilk na mestih kjer je potreba
po zagotavljanju višjega nivoja prometne varnosti, predvsem pešcev. Ureditev takšne razsvetljave, ki je ekološko
usmerjena in varčna. Prijava na razpis za nepovratna sredstva za energetsko sanacijo javne razsvetljave na podlagi
Strategije razvoja javne razsvetljave. Višina nepovratnih sredstev bo določena glede na prihranjene MWh tokovine.
Upravičene bodo tiste investicije, ki direktno zmanjšujejo porabo električne energije. Občina bo morala zagotavljati
določen delež sredstev za izvedbo sanacije glede na vrednost investicije in povrnjenih sredstev na podlagi razpisa.
Stanje projekta
V letu 2011 je potrebno nadaljevati z ureditvijo razsvetljave v naselju, ki bo skladna s predpisi, okolju prijazna in
varčna. Potrebno je izdelati Strategijo razvoja javne razsvetljave.

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
OB142-07-0089 - Obvoz.R1- 221 Plaz Ruardi
Namen in cilj
Izgradnja Obvoznice R1-221 Plaz Ruardi. Projekt predvideva izgradnjo Obvoznice Ruardi z izgradnjo novih
hodnikov za pešce štirimi avtobusnimi postajališči, ustreznim voziščem, novim mostom preko potoka Kotredeščica,
izvedbo ustreznih priključkov na obstoječe uvoze in izvoze, ureditev križišča Kotredež, Slačnik, Evropark, ter
obnova in izgradnja komunalne infrastrukture. V letu 2011 nameravamo v sodelovanju z DRSC izvesti postopke za
odkup zemljišč za potrebe izgradnje.
Stanje projekta
Za navedeni projekt je bil sprejet državni lokacijski načrt, izdelana in revidirana projektna dokumentacija v PGD in
PZI izvedbi ter podpisan sofinancerski sporazum med Občino Zagorje ob Savi in MP DRSC. Vrednost celotne
investicije presega 2 mio EUR, in je uvrščen v državni NRP za obdobje 2012-2014.

OB142-09-0011 - Sof.državnih cest-Cesta zmage-Kolodvorska cesta
Namen in cilj
Rekonstrukcija Ceste zmage in Kolodvorske ceste.
Stanje projekta
Projekt predvideva zamenjavo tamponske podlage in betonske voziščne konstrukcije na Cesti zmage, z zamenjavo
robnikov, hodnikov za pešce ter odvodnjavanje in javno razsvetljavo. Projekt bo voden s strani DRSC in Občine
Zagorje ob Savi. V letu 2011 bo izdelana projektna dokumentacija, podpisan sporazum o sofinanciranju in pričeta
dela na predelu Ceste zmage od semaforiziranega križišča proti Kolodvorski cesti.
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15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki
OB142-07-0070 - Izgradnja regijske deponije Unično
Namen in cilj
Usposobitev medobčinske deponije Unično za izpolnjevanje zahtev okoljske zakonodaje. Izgradnja kompostarne,
sortirnice suhe frakcije, razširitev deponije na 3. odlagalno polje, sanacija in posodobitev dostopne ceste in
drobilnice gradbenih odpadkov na deponiji Neža v Trbovljah.
Stanje projekta
Za navedeno investicijo je izdelana in potrjena PGD in PZI dokumentacija, oddana vloga na SVLR za pridobitev
sklepa o sofinanciranju z evropskimi sredstvi, državnimi in občinskimi. V izdelana je razpisna dokumentacija in v
zaključni fazi postopek za izbor izvajalca. Dinamika izvedbe del predvideva največji finančni aranžma v letih 2011,
2012 z zaključkom v letu 2012. Po sedanji finančni konstrukciji se ne predvideva dodatnih lastnih sredstev iz
proračuna občine, temveč se delež naše občine zagotavlja iz sredstev taks, amortizacije in dobička do leta 2010.

OB142-07-0071 - Zbirni center komunalnih odpadkov
Namen in cilj
Pridobiti uporabno dovoljenje in posodabljati zbirni center.
Stanje projekta
Objekt je glede na projektno dokumentacijo funkcionalno zaključen, potrebno pa je opraviti še postopke za
pridobitev uporabnega dovoljenja.

OB142-08-0021 - Zapiranje deponije komunalnih odpadkov Zagorje
Namen in cilj
Vzdrževanje zaprte deponije komunalnih odpadkov Zagorje. Po zahtevi ARSO je potrebno vsakoletno izvajanje
monitoringa podzemnih voda, spremljanje plinov iz deponije, ter vzdrževanje zunanjih površin (košnja, čiščenje,
ipd.)
Stanje projekta
Od ARSO je bila pridobljena odločba, ki navaja zahteve po izvajanju stalnih nalog na tem objektu.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
OB142-07-0065 - Invest.in inv.vzdrž.javnih kanal.sist.in ČN
Namen in cilj
Izgradnja primarnega in sekundarnega kanalizacijskega omrežja na območju javne kanalizacije Zagorje, Kisovec,
Izlake. Za delovanje CČN Zagorje je potrebno zagotoviti maksimalno vključenost onesnaževalcev odpadnih voda v
sistem kolektorjev in čistilnih naprav. V letu 2011 bomo obnovili kanalizacijo na Kidričevi, Gasilski in Eberlovi
cesti v Zagorju.
Stanje projekta
Dela bomo izvajali po ZGO-1B dela v javno korist, financirana iz naslova takse za obremenjevanje voda v času
izgradnje tj. Kolektorji in ČN do leta 2014.

OB142-07-0072 - Kolektor in CČN Zagorje - Kisovec
Namen in cilj
Izgradnja kolektorjev, PBMV in črpališča Kisovec, Zagorje in centralna čistilna naprava za Zagorje in Kisovec. Cilj
je zgraditi 11.861 m1 kolektorskih cevi, štiri pretočne bazene meteornih voda (PBMV) ter dve črpališči za dovod
odpadnih voda na centralno čistilno napravo (CČN) z 11.00 PE za naselje Kisovec in Zagorje. V letu 2011
predvidevamo izdelavo PGD in PZI dokumentacije s pridobitvijo gradbenega dovoljenja ter pričeti z deli skladno s
terminskim planom izbranega izvajalca.
Stanje projekta
Za navedeno investicijo je sprejet občinski lokacijski načrt, pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje, izdelani idejni
projekti, za gradnjo pridobljena zemljišča ter podpisana odločba organa upravljanja o dodelitvi sredstev za skupino
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projektov Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju srednje Save 2.faza. Predvideno je sofinanciranje iz
kohezijskih sredstev EU, državnega proračuna in lastnih občinskih sredstev. DDV ne bo upravičen strošek, zato bo
občina kot davčni zavezanec uveljavila pravico, ki izhaja iz 63. člena ZDDV-1, in sicer bo občina vpeljala sistem
ločenega vodenja knjigovodskih evidenc s ciljem, da bo od DDV, ki ga je plačala pri nabavah blaga oziroma
storitev, če je oziroma bo to blago ali storitev uporabila za namene svojih obdavčenih transakcij, odbila. Z
uveljavitvijo sistema ločenega vodenja knjigovodskih evidenc, pravilnim davčnim obračunom in poračunavanjem
vstopnega DDV, bo občina zagotovila, da bo vrednost investicije na enakem nivoju kot če bi bil DDV upravičen
strošek. Investicijo po investicijskem programu predvidevamo zaključiti v letu 2014, ko bomo objekt CČN ZagorjeKisovec predali v poizkusno obratovanje.

OB142-07-0073 - Kolektor in ČN Izlake
Namen in cilj
Izgradnja kolektorjev Izlake in čistilne naprava Izlake. Cilj je zgraditi 7,178 m1 kolektorskih cevi za dovod
odpadnih voda na čistilno napravo (ČN) z 2.000 PE za naselje Izlake. V letu 2012 predvidevamo izdelavo PGD in
PZI dokumentacije s pridobitvijo gradbenega dovoljenja, ter pričeti z deli skladno s terminskim planom izbranega
izvajalca.
Stanje projekta
Za navedeno investicijo je sprejet občinski lokacijski načrt, pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje, izdelani idejni
projekti, za gradnjo pridobljena zemljišča.

16039001 - Oskrba z vodo
OB142-07-0062 - Vodovod Čemšenik
Namen in cilj
Priprava projektne dokumentacije in postopkov za pridobitev vodnega dovoljenja zajetja Zaplanina.
Stanje projekta
Iz dosedanjih študij in izdelanih monitoringov uporabe izvirov za potrebe vodooskrbe naselja Čemšenik je
zaključeno, da je potrebno celovito rešitev vodooskrbe naselij Čemšenik, Dobrljevo, Brezje, Šentgotard ter okoliške
posamezne objekte, oskrbeti z novim vodnim virom Zaplanina in oskrbovalnim cevovodom ter novimi vodnimi
zbiralniki.

OB142-07-0063 - Vodno zajetje Šemnik
Namen in cilj
Zagotovitev sanitarne in požarne vode za naselji Kisovec in Zagorje. Projekt je namenjen občanom največjih
mestnih naselij občine Zagorje, Kisovcu ter oskrbi vseh javnih ustanov in industrijsko poslovnih obratov. Z izvedbo
projekta se bodo izboljšali pogoji bivanja v urbanem središču Zagorja in Kisovca. Cilj je izdelava investicijsko
tehnične dokumentacije, izgradnja globinske vrtine s črpališčem za zajem pitne vode, vključno z izvedbo
monitoringa in pridobitvijo vodnega dovoljenja po zahtevah ARSO, ter izgradnja novega vodnjaka za zajem
podtalnice z izgradnjo črpališča in avtomatizacije sistema z daljinskim vodenjem iz centra upravljanja na JP
Komunala Zagorje.
Stanje projekta
Priprava razpisne dokumentacije za izvedbo avtomatizacije z daljinskim nadzorom iz centra upravljanja na JP
Komunala Zagorje.

OB142-07-0064 - Vodovod Peške - Kandrše
Namen in cilj
Rekonstrukcija javnega vodovodnega sistema Peške-Kandrše Cilj je izdelava investicijsko tehnične dokumentacije,
izgradnja globinske vrtine s črpališčem za zajem pitne vode, vključno z izvedbo monitoringa in pridobitvijo vodnega
dovoljenja po zahtevah ARSO, ter izgradnja novega vodnjaka za zajem podtalnice z izgradnjo črpališča in
avtomatizacije sistema z daljinskim vodenjem iz centra upravljanja na JP Komunala Zagorje. V letu 2011 bomo
izvedli daljinsko vodenje in nadzor navedenega vodovodnega sistema.
Stanje projekta
Financiranje projekta bomo v letu 2011 izvedli iz naslova pridobljene najemnine infrastrukture javnega vodovoda.
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OB142-07-0074 - Inv.in inv.vzdrž.javnih vodov.sistemov
Namen in cilj
Investicijsko vzdrževanje javnih vodovodnih sistemov v lasti in upravljanju Občine Zagorje ob Savi ter sredstva
dana v upravljanje JP Komunala Zagorje. Izpolnjevanje zahtev po veljavnih predpisih, odločbah inšpekcijskih služb,
ter izvajalca obvezne gospodarske javne službe vodovod.
Stanje projekta
Financiranje projekta bomo v naslednjih letih izvedli iz naslova pridobljene najemnine infrastrukture javnega
vodovoda.

OB142-07-0076 - Vodni zbiralnik Strahovlje
Namen in cilj
Izgradnja novega 400 m3 vodnega zbiralnika Strahovlje in avtomatizacija sistema s daljinskim vodenjem iz centra
upravljanja na JP Komunala Zagorje. Cilj je izdelava investicijsko tehnične dokumentacije, izgradnja novega 400
m3 vodnega zbiralnika Strahovlje in avtomatizacija sistema s daljinskim vodenjem iz centra upravljanja na JP
Komunala Zagorje.
Stanje projekta
Pridobljena so zemljišča za izgradnjo navedenega vodnega zbiralnika in traso primarnega vodovoda. Nadaljnje
aktivnosti bodo potekale v letu 2012.

OB142-07-0077 - Monitoring javnih vodovodnih sistemov
Namen in cilj
Spremljanje HACCP sistema na javnih vodovodnih sistemih. Cilj CCP sistem je preventivni sistem, ki omogoča
prepoznavanje tveganj in zagotavlja pravilno ukrepanje ter nadzor nad morebitno prisotnimi dejavniki tveganja v
vseh fazah priprave in oskrbe s pitno vodo. Gre za sistemsko metodo, ki na podlagi ugotovljenih tveganj določi
kritične kontrolne točke (KKT) ter vzpostavi preventivne oziroma kontrolne ukrepe, s pomočjo katerih se morebitna
prisotnost dejavnikov tveganja v pitni vodi prepreči, odstrani ali zmanjša na sprejemljivo raven. Uspešno
vključevanje in izvajanje HACCP sistema v notranjem nadzoru pri oskrbi s pitno vodo je odvisno tudi od izvajanja
spremljajočih higienskih programov (tehnična urejenost objektov za oskrbo s pitno vodo, čiščenje in vzdrževanje
objektov in opreme, ravnanje z odpadki, DDD ukrepi, osebna higiena in zdravstveno stanje zaposlenih,
usposabljanje zaposlenih, načrt ukrepanja v primeru ugotovljene neskladnosti, idr.). Upravljavec sistema za oskrbo s
pitno vodo mora izvajati notranji nadzor na osnovah HACCP sistema po Pravilniku o pitni vodi (Uradni list RS, št.
19/04, 35/04, 26/06 in 92/06). V praksi se preverja delovanje HACCP sistema s postopki verifikacije oziroma
notranje presoje. O ugotovitvah presoje je pripravljeno strokovno poročilo in ob ugotovljenih neskladjih se z
upravljalcem poišče vzroke in rešitve za izboljšanje stanja.
Stanje projekta
Za večino javnih vodovodnih sistemov opredeljenih po Pravilniku o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04,
26/06 in 92/06) imamo izdelan HACCP sistem, ki pa ga je potrebno stalno preverjati na terenu.

OB142-07-0078 - Vodovod Izlake
Namen in cilj
Usposobitev javnega vodovodnega sistema Izlake. Cilj je širitev javnega vodovodnega omrežja na območju
Orehovica, izgradnja novega vodnega zbiralnika 400 m3, sanacija vodnega vira Zabreznik, avtomatizacija sistema s
daljinskim vodenjem iz centra upravljanja na JP Komunala Zagorje in vpis v zbirni kataster gospodarske javne
infrastrukture na geodetski upravi Slovenije. V letu 2011 nameravamo zaključiti z izgradnjo Orehovica III. faza in
izdelati investicijsko-tehnično dokumentacijo za vodni zbiralnik Izlake visoka cona, izvesti vpis v zbirni kataster
gospodarske javne infrastrukture na geodetski upravi Slovenije ter objekte javnega vodovodnega sistema Izlake
prenesti v najem JP Komunala Zagorje.
Stanje projekta
Izdelano imamo tehnično dokumentacijo za širitev odseka Orehovica III.faza.
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OB142-07-0079 - Vodovod Pušave
Namen in cilj
Izdelava PID, geodetskega posnetka trase vodovoda, vrtine s črpališčem ter 50 m3 vodnim zbiralnikom z vpisom v
zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture na Geodetski upravi R. Slovenije in pridobiti vodno in uporabno
dovoljenje.
Stanje projekta
Vodovodni sistem Pušave je zgrajen v celoti, izvesti je potrebno še dela, ki so navedena.

OB142-07-0080 - Vodovod Prvine
Namen in cilj
Izgradnja vodovodnega sistema Prvine. Cilj je izgradnja primarnega vodovodnega sistema z nadtalnimi hidranti in
rekonstrukcija obstoječega vodnega zbiralnika Prvine. V letu 2011 nameravamo rekonstruirati vodni zbiralnik z
odkupom zemljišča in obstoječega VH, zgraditi hidropostajo in sekundarno omrežje za bližnje objekte na Prvinah.
Stanje projekta
Izdelana in usposobljena vrtina s črpališčem, zgrajeno primarno vodovodno omrežje z nadtalnimi hidranti, skladno s
PD.

OB142-07-0081 - Vodovod Šentlambert
Namen in cilj
Javni vodovodni sistem Šentlambert. Cilj je avtomatizacija sistema s daljinskim vodenjem iz centra upravljanja na
JP Komunala Zagorje in izdelava geodetskega posnetka trase vodovoda, vrtine s črpališčem ter štirimi vodnimi
zbiralniki s parcelacijo in odkupom zemljišč, izdelati oceno vrednosti objektov, izdelati PID, navodilo za
vzdrževanje in izvesti vpis v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture na Geodetski upravi Slovenije.
Stanje projekta
Zgrajen je vodovodni sistem Šentlambert. V letu 2011 bomo izvedli postopke odkupov zemljišč vodnih zbiralnikov,
glede na razpoložljiva sredstva in izvedli dopolnitev geodetskih posnetkov z vpisom v GJI.

OB142-07-0082 - Vodovod Čolnišče
Namen in cilj
Javni vodovodni sistem Čolnišče - Cilj je avtomatizacija sistema s daljinskim vodenjem iz centra upravljanja na JP
Komunala Zagorje in izdelava geodetskega posnetka trase vodovoda, vrtine s črpališčem ter dvema vodnima
zbiralnikoma s parcelacijo in odkupom zemljišč, izdelati oceno vrednosti objektov, izdelati PID, navodilo za
vzdrževanje in izvesti vpis v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture na Geodetski upravi Slovenije.
Stanje projekta
Zgrajen je vodovodni sistem Čolnišče. V letu 2011 bomo izvedli postopke odkupov zemljišč vodnih zbiralnikov,
glede na razpoložljiva sredstva in izvedli dopolnitev geodetskih posnetkov z vpisom v GJI.

OB142-07-0083 - Vodovod Podkum
Namen in cilj
Javni vodovodni sistem Podkum. Cilj je avtomatizacija sistema s daljinskim vodenjem iz centra upravljanja na JP
Komunala Zagorje in izdelava geodetskega posnetka trase vodovoda, zajetja s črpališčem ter enim vodnim
zbiralnikom s parcelacijo in odkupom zemljišč, izdelati oceno vrednosti objektov, izdelati PID, navodilo za
vzdrževanje in izvesti vpis v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture na Geodetski upravi Slovenije.
Stanje projekta
Zgrajen je vodovodni sistem Podkum. V letu 2011 bomo izvedli postopke odkupov zemljišč vodnih zbiralnikov,
glede na razpoložljiva sredstva in izvedli dopolnitev geodetskih posnetkov z vpisom v GJI.
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OB142-07-0084 - Vodovod Mlinše
Namen in cilj
Izgradnja javnega vodovodnega sistema Mlinše. Cilj je izdelava investicijsko tehnične dokumentacije, izgradnja
globinske vrtine s črpališčem za zajem pitne vode, vključno z izvedbo monitoringa in pridobitvijo vodnega
dovoljenja po zahtevah ARSO ter izgradnja novega vodnjaka za zajem podtalnice z izgradnjo črpališča, primarnega
vodovoda z nadtalnimi hidranti in avtomatizacije sistema s daljinskim vodenjem iz centra upravljanja na JP
Komunala Zagorje.
Stanje projekta
Izdelana je kaptažna vrtina. V letu 2011 nameravamo opraviti monitoring vrtine s 30-dnevnim črpalnim preizkusom
s preiskavo mikrobiološke in kemijske analize načrpane vode v obsegu nacionalnega monitoringa ter izdelati
projektno dokumentacijo celotnega vodovodnega sistema.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
OB142-07-0060 - Mrliška vežica v Kolovratu
Namen in cilj
Izgradnja mrliške vežice Kolovrat. Cilje je izdelati investicijsko-tehnično dokumentacijo za izgradnjo mrliške vežice
Kolovrat, pridobiti zemljišče, gradbeno dovoljenje in zgraditi objekt. V letu 2011 nameravamo pridobiti PGD in PZI
dokumentacijo z gradbenim dovoljenjem.
Stanje projekta
V začetni fazi.

OB142-07-0085 - Pokopališče Šentlambert
Namen in cilj
Širitev pokopališča Šentlambert. Cilj je širitev pokopališča z namenom pridobitve dodatnih pokopnih mest z
dostopno cesto. V letu 2011 nameravamo izdelati PD za širitev pokopnih mest.
Stanje projekta
Izdelana idejna zasnova.

OB142-07-0086 - Pokopališče Zagorje
Namen in cilj
Širitev pokopališča Zagorje. Cilj je širitev pokopališča z namenom pridobitve dodatnih pokopnih mest z dostopno
cesto. V letu 2011nameravamo odkupiti del zemljišč za namene širitve pokopališča Zagorje.
Stanje projekta
Izdelana idejna zasnova.

16039003 - Objekti za rekreacijo
OB142-07-0054 - Inv.vzdrž.in obnova obj.za rekreacijo
Namen in cilj
Z rednim vzdrževanjem javnih športnih in rekreacijskih površin želimo zagotavljati primeren standard in čim bolj
množično uporabo omenjenih površin.
Stanje projekta
Projekt ima naravo kontinuitete in se letno nadgrajuje in dopolnjuje upoštevaje potrebe in situacijo na terenu.
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16039005 - Druge komunalne dejavnosti
OB142-07-0087 - Komunalno urejanje stavbnih zemljišč
Namen in cilj
Komunalno opremljanje zemljišč. Cilj je zagotoviti komunalno opremo zemljišč z infrastrukturo v lasti občine
Zagorje.
Stanje projekta
Odkupi zemljišča za potrebe opremljanja s komunalno infrastrukturo.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju
OB142-07-0088 - Invest.vzdrž.stanovanj
Namen in cilj
Investicijsko vzdrževanje obstoječega stanovanjskega fonda Občine Zagorje ob Savi. Cilj je zagotoviti rezervni
sklad in stalno vzdrževanje ter zamenjavo dotrajanih elementov stanovanjskih zgradb, zaradi zagotovitve normalne
uporabe neprofitnih stanovanj.
Stanje projekta
Redno zagotavljanje sredstev rezervnega sklada za investicijsko vzdrževanje obstoječih stanovanjskih objektov na
podlagi plana investicijskega vzdrževanja upravljalca objektov Stanovanjskega podjetja Zagorje ob Savi. Glede na
starost stanovanjskega fonda, je potrebno redno zagotavljati sredstva za investicijsko vzdrževanje. Sredstva se
zagotavljajo iz naslova pobranih najemnin.

4005 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA
OKOLJE IN PROSTOR
16029003 - Prostorsko načrtovanje
OB142-07-0056 - Izdelava SPRO in PRO
Namen in cilj
Občinski prostorski načrt (OPN) je prostorski načrt, s katerim se ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih
aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine,
načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določijo pogoji umeščanja objektov v prostor. Temeljni cilji, ki
jih je potrebno doseči z OPN, so predvsem uskladitev državnih prostorskih interesov s prostorskim razvojem občine,
oblikovanje in prostorska umestitev območij in ureditev regionalnega in lokalnega pomena ter uskladitev in
dopolnitev vsebin iz obstoječega prostorskega planskega akta občine za zadovoljitev razvojnih potreb občine.
Stanje projekta
Postopek priprave novih prostorskih dokumentov se je začel že v času veljavnosti Zakona o urejanju prostora kot
Strategija prostorskega razvoja Občine Zagorje ob Savi in Prostorski red Občine Zagorje ob Savi ter se po
uveljavitvi Zakona o prostorskem načrtovanju v letu 2007 nadaljeval kot Občinski prostorski načrt (OPN) Občine
Zagorje ob Savi. Za celotno izdelavo novega prostorskega načrta je bilo že v preteklih proračunih namenjenih
181.680 EUR, za dokončanje pa je v letu 2011 namenjenih 10.325 EUR. Program je trenutno pripravljen le za leto
2011 kot dokončanje in sprejem OPN in je sestavni del proračuna za leto 2011. Za prihodnja leta se bo program
dopolnjeval vsako proračunsko leto glede na potrebe in proračunske možnosti.
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4006 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA
GOSPODARSTVO
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
OB142-08-0006 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu
Namen in cilj
Namen ukrepa je vzpodbuditi lastnike kmetijskih gospodarstev v posodabljanje obstoječih kmetijskih gospodarstev
z namenom ohraniti obstoječo dejavnost na kmetiji, povečati njen obseg, s tem pa tudi možnosti za razvoj novih
dejavnosti na kmetiji. Posreden namen je ohraniti poseljenost podeželskega območja in videz urejene kulturne
krajine. Cilj ukrepa v letu 2011 je 10 zaključenih naložb v posodobitev kmetijskih gospodarstev.
Stanje projekta
Ukrep se izvaja letno na podlagi sprejetega proračuna in Pravilnika o dodeljevanju finančnih pomoči za programe
razvoja podeželja in kmetijstva v Občini Zagorje ob Savi. Dodeljena sredstva upravičencem so nepovratna,
predstavljajo pa državne pomoči.

11029003 - Zemljiške operacije
OB142-08-0007 - Male agromelioracije
Namen in cilj
Namen ukrepa je ohraniti obstoječa kmetijska zemljišča v uporabi, preprečiti njihovo zaraščanje, omogočiti strojno
obdelavo kmetijskih zemljišč, omogočiti dostopnost, povečati varnost in ekonomičnost, povečati obseg reje živali na
prostem. Cilj ukrepa je posodobljenih 10 ha obstoječih kmetijskih zemljišč, pridobljenih 5 ha novih in na novo
urejenih 5 ha pašnikov.
Stanje projekta
Ukrep se izvaja letno na podlagi sprejetega proračuna in Pravilnika o dodeljevanju finančnih pomoči za programe
razvoja podeželja in kmetijstva v Občini Zagorje ob Savi. Dodeljena sredstva upravičencem so nepovratna,
predstavljajo pa državne pomoči.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
OB142-10-0001 - Podjetno v svet podjetništva
Namen in cilj
Projekt je namenjen spodbujanju podjetništva med osebami z višjo in visoko izobrazbo ter spodbujanju odpiranja
novih delovnih mest v podjetništvu. Nosilec projekta je lokalna razvojna agencija RCR d.o.o.. Projekt je usmerjen v
razvoj podjetništva prednostno med mladimi z višjo in visoko izobrazbo, njihova vključitev v projekt pa pomeni
obvezo, da bodo s strokovno pomočjo mentorjev in dodatnim usposabljanjem v okviru projekta pridobili ustrezna
znanja in veščine, ki so nujno potrebna za identifikacijo podjetniške ideje, razvoj ideje in njeno izvedbo v praksi,
uspešno vodenje podjetja, komunikacijo s poslovnim okoljem in drugo. Projekt bo potekal v Mrežnem inkubatorju
RCR na območju občine Zagorje, zaradi svojega pomena na razvoj podjetništva v Zasavju pa ima širši, regionalni
pomen. Cilji projekta so: - v obdobju 2010-2012 v okviru projekta ustanoviti najmanj 2 podjetji, ki bosta uspešno
poslovali vsaj eno leto, - odpreti vsaj 10 novih delovnih mest (za določen ali nedoločen čas), - zagotoviti vsaj 40
višje in visoko izobraženim osebam dvig kompetenc, usposobljenosti, znanja in izkušenj za zaposlitev pri drugih
delodajalcih.
Stanje projekta
Projekt je v fazi izvajanja. V Uradnem listu RS, št. 47/2010, je bil objavljen Javni poziv za vključitev v projekt
Podjetno v svet podjetništva.
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14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
OB142-09-0004 - Regionalni projekt - vse teče v 3 krasne
Namen in cilj
Namen regionalnega projekta Vse teče v 3 krasne je v naše kraje privabiti čim več obiskovalcev. To bomo poskušali
doseči s povezovanjem med različnimi institucijami, društvi, pravnimi in fizičnimi osebami. V turistične namene se
bo s pomočjo projekta poskušalo bolje izkoristiti številne naravne danosti in kulturno-zgodovinsko dediščino
Zasavja in s tem prispevati k pripravi kvalitetnejše in pestrejše turistične ponudbe Zasavja. Cilj projekta je v obdobju
2010-2012 vzpostavitev organizacije, ki bo skrbela za dolgoročni razvoj turizma v regiji in bo izvajala najrazličnejše
naloge, katere bodo pripomogle k hitrejšemu razvoju turizma v zasavski regiji.
Stanje projekta
Projekt je v fazi izvajanja, predstavlja pa nadgradnjo projekta Natura turistične zanimivosti Zasavja. Pogodba o
sofinanciranju projekta med SVLR in RCR d.o.o. je bila podpisana šele 27.10.2010.

OB142-10-0013 - Slastno podeželje
Namen in cilj
Namen skupnega projekta Občine Zagorje ob Savi in Občine Hrastnik - Slastno podeželje je izboljšati gostinsko
ponudbo na podeželju, izboljšati kvaliteto trženja izdelkov in storitev dopolnilnih dejavnosti, kmečkega turizma oz.
izletniških kmetij, kmetij odprtih vrat, ekoloških kmetij, izboljšati kvaliteto trženja na področju turizma, označiti
dostope do nekaterih točk, vključenih v turistično ponudbo, nakup stojnic za trženje izdelkov podeželja in
informiranje obiskovalcev o ponudbi.
Stanje projekta
Projekt je v fazi priprave. V letu 2011 ga bomo prijavili na javni poziv LAS za vključitev v LIN. S strani LEADER
pisarne, ki deluje v okviru MKGP pričakujemo, da bo projekt potrjen in upravičen do sofinanciranja 85 %
upravičenih stroškov iz sredstev 4. osi PRP LEADER.

OB142-11-0002 - Regionalna destinacijska organizacija (RDO)
Namen in cilj
Namen regionalnega projekta Regionalna destinacijska organizacija (RDO) je vzpodbujanje izvedbe aktivnosti
regionalnih destinacijskih organizacij, ki se nanašajo na izvajanje operativnih, razvojnih, distribucijskih in
promocijskih funkcij, ki bodo spodbudile razvoj turizma v turističnih destinacijah. Ministrstvo za gospodarstvo želi
z javnim razpisom za pridobitev sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj ESRR, zagotoviti ključne pogoje za
pospešen razvoj turizma v turističnih destinacijah in okrepiti povezovanje in sodelovanje pri skupnem načrtovanju,
oblikovanju in trženju slovenskega turizma. Namen projekta je tudi ustanovitev regionalne destinacijske
organizacije za Zasavje, vlogo RDO - ja v Zasavju bi prevzel Regionalni center za razvoj d.o.o.. Zaradi drobljenja
turistične ponudbe (delovanja vsak zase) se je ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za turizem, odločil za objavo
razpisa, ki je namenjen povezovanju (tj. mreženju) turistične ponudbe v regijah. Med regije, ki se lahko prijavijo na
razpis, je tudi zasavska regija z občinami Zagorje ob Savi, Trbovlje in Hrastnik. Razpis traja 3 leta, koriščenje
sredstev bo mogoče v letih 2011, 2012 in 2013. Na razpis se bo prijavil Regionalni center za razvoj d.o.o., saj
ustreza vsem pogojem prijavitelja, ki so navedeni v razpisu. Razpis RDO se smiselno povezuje z operacijo Vse teče
v 3 krasne, saj bodo v sklopu slednje oblikovani novi turistični produkti, izvedena izobraževanja in usposabljanja,
oblikovana spletna stran s turistično ponudbo Zasavja, izvedene bodo temeljne raziskave in strokovne študije ter
mnogo drugih aktivnosti, ki bodo poskrbele za razvoj turizma v Zasavju.
Stanje projekta
Projekt je v fazi priprave. Sofinanciranje s strani občin je predvideno v letih 2011, 2012 in 2013
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5001 - KRAJEVNA SKUPNOST ČEMŠENIK
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB142-10-0009 - Obnova in razvoj vasi v KS Čemšenik
Namen in cilj
Pridobitev projektne dokumentacije za ureditev vaškega jedra.
Stanje projekta
Projekt je v fazi priprave.

5008 - KRAJEVNA SKUPNOST JOŽE MARN
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
OB142-10-0011 - Nakup računalnika v KS Jože Marn
Namen in cilj
Posodobitev pisarniškega poslovanja z nakupom novega računalnika.
Stanje projekta
zbiranje ponudb.
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