4. Pripombe, stališča in pobude na 1. predlog proračuna 2015
V času javne obravnave proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2015, ki je trajala od 17.11.2014 do vključno
02.12.2014, so bila na župana oziroma občinsko upravo naslovljena mnenja, pobude in pripombe naslednjih
organov, organizacij, ustanov oziroma posameznikov:
1. Organi občine in delovna telesa občine

Odbor za evropske zadeve in regionalno politiko

Odbor za okolje in prostor

Odbor za šolstvo in kulturo

Odbor za zdravstvo in socialne zadeve

Odbor za šport

Odbor za medgeneracijsko sobivanje

Odbor za gospodarstvo

Odbor za kmetijstvo
2. Neposredni in posredni uporabniki občinskega proračuna

KS Kisovec Loke

KS Mlinše Kolovrat
3. Drugi

Nova Slovenija Krščanski demokrati Zagorje ob Savi

SDS Zagorje ob Savi

OO DeSUS Zagorje ob Savi
V nadaljevanju sledijo pripombe, stališča in pobude dane na 1. predlog proračun 2015 in odgovori župana.

Odgovori na pripombe, stališča in pobude na 1. predloga proračuna 2015

Odbor za šolstvo in kulturo je predlagatelju proračuna posredoval stališče, da je predlagani predlog
proračuna za področje predšolske vzgoje, šolstva in kulture dobra osnova za pripravo proračuna za 2.
obravnavo.
Odbor za šport je obravnaval prvi predlog proračuna za leto 2015 in sprejel sklep, da je v predlagani vsebini
primeren za nadaljnjo obravnavo.
Odbor za zdravstvo in socialne zadeve je sprejel predlagani 1. predlog proračuna kot dobro osnovo za
pripravo proračuna za 2. obravnavo.
Odbor za okolje in prostor je sprejel predlagani 1. predlog proračuna kot dobro osnovo za pripravo proračuna
za 2. obravnavo.
Odbor za kmetijstvo je obravnaval 1. predlog proračuna in ga ocenil kot dobro osnovo za pripravo proračuna v
drugi obravnavi.
Odbor za evropske zadeve in regionalno politiko je ob obravnavi proračuna sprejel 3 sklepe. V prvem je
podprl 1. predlog proračuna. V drugem je soglasno podprl evropski projekt »revitalizacija mestnega trga v
Zagorju« in ob vzdržanem glasu Natalije Stošicki (SMC) projekt »Obnova rudarskega muzeja Loke« v okviru
proračunskih postavk. V tretjem pa je zavezal občinsko upravo, naj teži k sistematičnim spremembam
poslovanja občinske uprave in drugih proračunskih uporabnikov z namenom optimizacije in zniževanja tekočih
stroškov v naslednjih proračunskih letih.
Odbor za medgeneracijsko sobivanje je sprejel sklep, da je 1. predlog proračuna v predlagani vsebini
primeren za nadaljnjo obravnavo.
Odbor za gospodarstvo je obravnaval 1. predlog proračuna in meni, da predstavlja dobro osnovo za pripravo
proračuna za 2. obravnavo.
Občinski odbor DeSUS Zagorje ob Savi je ugotovil, da je glede na znane finančne vire 1. Predlog proračuna
primerno pripravljen, in da podpira vse izpostavljene prednostne naloge proračuna. V primeru, da bo prišlo do
priprave 2. predloga do nadaljnjega finančnega zaostrovanja s strani države, občinski odbor apelira na
pripravljavca, da se ohrani socialna nota, in da se ne znižujejo sredstva za izobraževanje. Odbor pozdravlja
reševanje prostorske problematike zagorske knjižnice, izpostavlja pa problem investicij v OŠ Toneta Okrogarja,
ki se bodo morale fazno nadaljevati tudi v prihodnjih obdobjih. Odbor predlaga, da se ugotovi, ali je možno
poiskati prihranke tudi na nivoju delovanja občinskega sveta in njegovih delovnih teles.

ODGOVOR:
Občina Zagorje ob Savi nadaljuje fazni program investicij v OŠ Toneta Okrogarja. V letu 2015 je s proračunom
zagotovljena prenova in ureditev jedilnice in garderob. Pripravlja se tudi projektna dokumentacija za novo
telovadnico. Reševanje prostorske stiske zagorske knjižnice je prednostna usmeritev za obdobje do leta 2018.
Pravkar je v usklajevanju pogodba o najemu prostorov v zgradbi občine, kamor se bo v kratkem preselil ZSSS.
S tem bodo nastali pogoji za odkup prostorov zavoda, kamor se bo širila knjižnica. Zaradi dodatnega znižanja
prihodkov iz naslova dohodnine med 1. in 2. predlogom proračuna in zaradi drugih neznank, povezanih s
financiranjem lokalnih skupnosti, so sredstva za kupnino prostorov ZSSS začasno izpadla iz proračuna do
rebalansa, ki potreben prihodnje leto, potem ko bo dokončno znana višina sredstev iz naslova dohodnine.
Odkup prostorov ostaja v načrtu, saj se zaradi tega ZSSS tudi seli v prostore na občini. Kar zadeva prihranke na
nivoju delovanja občinskega sveta in njegovih delovnih teles pa svetujemo odboru, naj se s pobudo obrne
neposredno na občinski svet.
Občinska svetnica Slavi Alojzija Kralj (SDS) predlaga spremembe proračuna v 1803 – programi v kulturi v
podprogramih Programi lokalnih in regionalnih radijskih postaj in Program lokalnih in regionalnih televizij. Sodi,
da je Radio Kum izgubil značaj regionalnega programa, zato predlaga 50% zmanjšanje sredstev na postavki
17110 in prav tolikšno povečanje na postavki 17120, s katere se financira pogodbeno sodelovanje z lokalno
televizijo ETV.
ODGOVOR:
Radijska postaja, ki jo navaja občinska svetnica doslej ni zgubila statusa radijskega programa posebnega
pomena, ta status je tudi osnova, da je občina Zagorje ob Savi sklenila s to radijsko postajo pogodbo o
programskem sodelovanju z natančno določeno minimalno minutažo poročanja o občini Zagorje. Pogodba je v
letu 2014 zasnovana tako, da postane nična v trenutku, ko radijska postaja izgubi status. Za zdaj se to ni
zgodilo, iz poročila za mesec november pa bo tudi razvidno, ali je v svojih oddajah izpolnjevala določila
pogodbe. Pred koncem leta se bodo z vodstvom in lastniki radijske postaje sešli župani vseh treh zasavskih
občin in terjali pisna pojasnila, kako bo radijska postaja delovala v letu 2015. Če ne bo sposobna zagotavljati
zahtev lokalnih skupnosti po ustrezni količini lokalnih informacij v svojih oddajah, do programskega sodelovanja
ne bo prišlo, ali pa bo prišlo v zmanjšanem obsegu, odvisno od ponudbe radijske postaje. Kar zadeva lokalno
televizijo ETV, ta za programsko leto 2015 ni predlagala širitve obsega programskega sodelovanja ali novih
vsebin, ki bi opravičevala dodatna sredstva. Ob enakem obsegu programskega sodelovanja kot doslej ni
podlage za povečanje sredstev, v primeru, da bo takšna ponudba prišla, pa je mogoča prerazporeditev znotraj
omenjenih postavk, če bi se odločili za razširitev programskega sodelovanja.
Občinski svetnik Primož Štendler (NSi) želi pojasnila, kaj v predlogu proračuna zajema:
1.
04039002 – izvedba protokolarnih dogodkov (str.2)
2.
04039002 – izvedba protokolarnih dogodkov (str.14)
3.
14039001 – promocija občine (str.3)
4.
14039002 – spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
5.
14029001 – spodbujanje razvoja malega gospodarstva (str.17)
6.
10039001 – aktivna politika zaposlovanja (str. 29)
ODGOVOR:
1.
Financiranje prireditev ob občinskem prazniku; gre za več kot 50 prireditev v organizaciji občine Zagorje
ob Savi in mnogih društev. Poleg Zagorske noči in Noči pred nočjo financiranje zajema Poletno mesto, Tek po
zagorski dolini, kolesarski vzpon na Sveto goro, kot prireditve, ki so znane po vsej Sloveniji in izrazito prispevajo
k promociji občine. Kot rečeno, skupaj je prireditev več kot 50. Poleg tega so s te postavke financirane prireditve
ob državnih praznikih, ki so vsako leto množično obiskane. (vsebina postavke je pojasnjena na str. 89/186)
Podrobnega razreza stroškov v tem trenutku ni mogoče predstaviti, saj se programi ne oblikujejo leto prej, zato
so zneski v proračunu planirani na izkustveni podlagi preteklih let, pri čemer se sredstva vsako leto zmanjšujejo.
2.
Financiranje božično-novoletnih prireditev; poleg financiranja prireditve »Silvestrovanje na prostem« (v
povprečju 5.000 ljudi) in prireditve 30.12. na prostem (v povprečju 5.000 ljudi) se s te postavke financira tudi
med občani in občankami izredno priljubljeno Božično mesto z nastopi otrok iz šol in vrtcev, številnih društev in
s predstavitvijo in prodajo izdelkov društev in malih podjetnikov. S te postavke se sofinancirajo tudi druge
prednovoletne prireditve (koncerti Glasbene šole, Pihalnega orkestra SVEA v KC Delavski dom) in prireditve, ki
jih v decembrskem času organizirajo številna druga društva in zavodi. Na ta način občina Zagorje ob Savi
spodbuja ustvarjalnost na kulturnem in družabnem področju in zadovoljuje potrebe najširšega kroga občank in
občanov. Sem sodi tudi financiranje Miklavževega sprevoda in pustnega sprevoda, ki sta stalnici dogajanja v
občini Zagorje ob Savi. Tradicionalna je postala v Zagorju ob Savi tudi vseslovenska prireditev »Izbor kmetice
leta«, ki se prav tako sofinancira s te postavke. Ko se ocenjujejo zneski, namenjeni izvedbi protokolarnih
dogodkov, je treba ocenjevati tudi vsebino in nabor teh dogodkov, saj so vanje vključena mnoga društva, vrtci in
šole, številni izmed teh dogodkov pa pomembno prispevajo tudi k promociji občine v slovenskem prostoru, ali pa
so regionalnega pomena.
3.
Promocija občine zajema stroške, povezane z nakupom promocijskega materiala za potrebe promocije
občine, posameznih društev in zavodov in v manjši meri tudi za nakup protokolarnih daril ob obiskih pomembnih

gostov ali ob obiskih župana ali delegacij zunaj občine ali v tujini. Pri nakupu promocijskega materiala se
naslanjamo na ponudbo domače obrti in podjetništva, tako da praviloma promocijskega gradiva ne nabavljamo
drugod. S te postavke se financirajo tudi promocijski članki o občini Zagorje ob Savi v medijih na nacionalni
ravni in kulturni nastopi zagorskih izvajalcev zunaj meja občine, ko gre za promocijo občine Zagorje ob Savi.
4.
Sofinanciranje dejavnosti in programov turističnih društev prek javnega razpisa in sofinanciranje
medobčinskega Turistično-informacijskega centra, ki ga tretjinsko financirajo vse 3 zasavske občine.
5.
Sofinanciranje dejavnosti in programa dela Obrtno-podjetniške zbornice Zagorje (svetovanje, seminarji,
delavnice…)
6.
Financiranje javnih del s področja komunalnih dejavnosti. Tovrstno financiranje blaži socialno sliko v
občini in ustvarja pogoje za poznejše stalne zaposlitve. K znesku je treba prišteti še sofinanciranje javnih del na
področju družbenih dejavnosti, tako da je skupni znesek skoraj 150.000 evrov. S temi sredstvi pokrivamo
potrebe po javnih delavcih v občini Zagorje ob Savi, kar je tudi edini instrument občine za neposredni vpliv na
zaposlovanje v skladu s potrebami tistih, ki za sofinanciranje javnih del zaprosijo.
Krajevna skupnost Kisovec – Loke opozarja, da je treba z veljavnim Odlokom o osnovah in merilih za
financiranje krajevnih skupnosti spremeniti način zagotavljanja sredstev za delovanje krajevnih skupnosti, in da
je sedanji način financiranja nesorazmeren glede na velikost in število prebivalcev posamezne krajevne
skupnosti.
ODGOVOR:
Razrez proračunskih sredstev za posamezne krajevne skupnosti temelji na Odloku o osnovah in merilih za
financiranje krajevnih skupnosti, ki je zavezujoč za predlagatelja pri pripravi proračuna. Pri tem je treba
poudariti, da proračun 2015 vsem krajevnim skupnostim zagotavlja sredstva za normalno delovanje, v primeru
nepredvidenih dogodkov pa je občina Zagorje ob Savi z ustreznimi prerazporeditvami in z rebalansom
krajevnim skupnostim doslej vedno zagotavljala dodatna sredstva za izpolnjevanje njihovih nalog. Kar zadeva
spremembe Odloka o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti, pa ostaja predlog, da se
predsedniki krajevnih skupnosti na koordinaciji pri županu izrečejo o tem in predlagajo usklajeno izhodišče, na
podlagi katerega bo mogoče pripraviti spremembe odloka. Predlagamo, da predsedniki krajevnih skupnosti
ustanovijo delovno skupino, ki bo pripravila spremembe v smeri, da bodo zadovoljevale interese vseh krajevnih
skupnosti. Župan bo tak, usklajen predlog nemudoma poslal v obravnavo občinskemu svetu.
Krajevna skupnost Mlinše – Kolovrat opozarja, da se investicija »Prehod za pešce na Mlinšah« odmika iz
leto v leto kljub prizadevanju krajevne skupnosti ter Občine Zagorje ob Savi. Zaradi vedno večjih zahtev države
investicija nalaga vedno večje stroške. Opozarja tudi na neustrezno križišče v Vidrgi, kjer bi z najbolj realno
možno investicijo želeli vsaj urejeno razsvetljavo, ki bi zagotovila varnejše prečkanje ter hojo ob cesti šolarjem
ter ostalim uporabnikom. Za vključitev v NRP predlaga študijo, ki bo preučila potrebno ureditev varnejšega
križišča v Kandršah. Sredstva, ki bodo omogočila investiranje vodovodov so nujno potrebna. Na področju KS je
potrebno urediti tudi vodovod na Mlinšah ter v Kandršah.
ODGOVOR:
Projekt prometne ureditve vključno s prehodom za pešce je pripravljen, njegova vrednost je okrog 500.000
evrov. Župan je v stiku z Direkcijo za ceste, da bi se projektni pogoji nekoliko omilili, s čimer bi se investicija
pocenila. Zaenkrat ni možnosti, da bi v proračun 2015 vnesli celotno vrednost projekta. Prav tako trenutna
javno-finančna situacija ne omogoča drugih povišanj sredstev na odhodkovni strani.
Pripravili:
- direktor občinske uprave in vodje oddelkov

ŽUPAN
Matjaž Švagan

