II.

UVOD K ZAKLJUČNEMU RAČUNU PRORAČUNA
OBČINE ZAGORJE OB SAVI ZA LETO 2014
II.1. Priprava in sprejemanje zaključnega računa
proračuna

Ob koncu proračunskega leta, ki je enak koledarskemu letu, občine pripravijo zaključne račune.
Zaključni račun proračuna je akt občine v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki
in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine v preteklem letu. V zaključnem računu
občinskega proračuna so prikazane tudi vse spremembe sprejetega proračuna, uveljavljene
med izvrševanjem proračuna, ki vplivajo na dejansko realizacijo proračuna.
Poročilo oziroma zaključni račun občine vključuje tudi ožje dele občine, to je 13 krajevnih
skupnosti, ki delujejo v Občini Zagorje ob Savi kot pravne osebe z lastnimi transakcijskimi
računi. Krajevne skupnosti so neposredni proračunski uporabniki, kar pomeni, da se financirajo
neposredno iz proračuna, oziroma, da se vsi njihovi prejemki in izdatki obravnavajo in
izkazujejo kot prejemki in izdatki občinskega proračuna in so sestavni del Bilance prihodkov in
odhodkov občinskega proračuna.
V skladu s predpisi s področja javnega računovodstva je občina dolžna pripraviti tudi letno
poročilo, ki vsebuje računovodsko in poslovno poročilo in ga predložiti na Agencijo za
javnopravne evidence in storitve (AJPES) do 28.02.2015.
Na osnovi računovodskih izkazov in poslovnih poročil neposrednih uporabnikov občinskega
proračuna župan pripravi predlog zaključnega računa proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto
2014 in ga predložiti na Ministrstvo za finance do 31.03.2015.
Hkrati župan predloži predlog zaključnega računa za leto 2014 občinskemu svetu, ki ga
obravnava na seji občinskega sveta v mesecu aprilu.
V 30-tih dneh po sprejemu zaključnega računa je župan o njegovem sprejetju dolžan obvestiti
Ministrstvo za finance.

II.2. Struktura, vsebina in pravne podlage zaključnega računa
Pri sestavi zaključnega računa je upoštevana členitev, ki je predpisana za sestavo proračuna.
Zaključni račun proračuna upošteva strukturo proračuna za preteklo leto in vsebuje:
- splošni del (tabele),
- posebni del (tabele),
- NRP (tabele) in
- obrazložitev splošnega dela, posebnega dela, načrta razvojnih
programov, podatkov bilance stanja in poročila o upravljanju likvidnosti
sistema EZR.
Splošni del zaključnega računa proračuna sestavljajo naslednji izkazi:
- bilanca prihodkov in odhodkov (prihodki - odhodki, primanjkljaj/presežek),
- račun finančnih terjatev in naložb (prejemki - izdatki) in
- račun financiranja (zadolževanje - odplačevanje dolga).
Posebni del zaključnega računa proračuna sestavljajo realizirani finančni načrti neposrednih
uporabnikov občinskega proračuna.
Sestavni del posebnega dela zaključnega računa so poslovna poročila neposrednih
uporabnikov proračuna. Poslovno poročilo je poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
neposrednega uporabnika, o uspehu pri doseganju teh ciljev ter o razlogih, zakaj morebiti cilji
niso bili doseženi.
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V Načrtu razvojnih programov je predstavljena realizacija po posameznih projektih.
V tabelaričnem delu splošnega in posebnega dela proračuna so prikazani naslednji stolpci:
- sprejeti proračun 2014 (1. rebalans 2014)
- veljavni proračun 2014
- realizacija 2014
- indeks: realizacija 2014 / 1. rebalans proračuna 2014
- indeks: realizacija 2014 / veljavni proračun 2014
Sprejeti proračun 2014 je zadnji sprejeti proračun oziroma rebalans, ki ga je za preteklo leto
sprejel občinski svet. Za našo občino je zadnji sprejeti proračun dejansko 1. rebalans proračuna
2014
Veljavni proračun 2014 je zadnji sprejeti proračun za leto 2014 oziroma 1. rebalans proračuna
2014, ki so mu dodane spremembe na podlagi opravljenih prerazporeditev. Razlika med 1.
rebalansom proračuna 2014 in veljavnim proračunom 2014 je obseg prerazporeditev
opravljenih v obdobju med 1. rebalansom proračuna 2014 in iztekom proračunskega leta.
Realizacija 2014 predstavlja dejansko realizirane prihodke in druge prejemke ter dejansko
realizirane odhodke in druge izdatke v proračunskem letu 2014, tudi z vključenimi odhodki
splošne proračunske rezervacije, ki so dodeljena na posamezne proračunske postavke.
Obrazložitve zaključnega računa vključujejo obrazložitve:
- splošnega dela,
- posebnega dela,
- izvajanja NRP,
- podatkov iz bilance stanja in
- poročilo o upravljanju likvidnosti sistema EZR.
Gradivo je dopolnjeno še z letnimi poročili krajevnih skupnosti in prilogami.
Pravna podlaga za pripravo zaključnega računa:
- Zakon o javnih financah,
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter
metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in
posrednih uporabnikov proračuna,
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun , proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava,
- Zakon o računovodstvu,
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava,
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega
prava,
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o
računovodstvu,
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev,
- Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka
upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računi vključenih v sistem enotnega
zakladniškega računa,
- Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema
enotnega zakladniškega računa.
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II.3. Povzetek splošnega dela zaključnega računa
Realizacija prihodkov proračuna za leto 2014, brez sredstev Računa finančnih terjatev in
naložb ter brez sredstev Računa financiranja je bila v višini 19.236.431 EUR oziroma 88,9%
glede na plan 2014. V letu 2013 je občina realizirala 15.738.092 EUR prihodkov. Občina je v
letu 2014 realizirala 3.498.339 EUR ali 22,2% več prihodkov kot v letu 2013. Rast prihodkov v
letu 2014 glede na 2013 izhaja predvsem iz višjih transfernih prihodkov oziroma sofinanciranj
investicije kanalizacijskega sistema in čistilnih naprav.
Tekoči prihodki (davčni in nedavčni) so bili v letu 2014 realizirani 99,1%, kapitalski prihodki
59,4%, donacije 57,3% in transferni prihodki 76,5% glede na plan 2014.
Realizacija odhodkov proračuna za leto 2014, brez sredstev Računa finančnih terjatev in
naložb ter brez sredstev iz Računa financiranja je bila v višini 20.640.792 EUR oziroma 81,2%
glede na plan 2014. V letu 2013 je občina realizirala 14.347.952 EUR odhodkov. Občina je v
letu 2014 realizirala 6.292.839 EUR ali 43,9% več odhodkov kot v letu 2013. Višji odhodki v letu
2014 glede na leto 2013 so predvsem posledica izvajanja investicije kanalizacijskega sistema
in čistilnih naprav.
Tekoči odhodki so bili v letu 2014 realizirani 87,0%, tekoči transferi 98,5%, investicijski odhodki
72,3% in investicijski transferi 68,0% glede na veljavni plan 2014.
Proračunski presežek oziroma primanjkljaj, ki ponazarja razliko med prihodki in odhodki
Bilance prihodkov in odhodkov (bilanca A) realiziranih v letu 2014 je v višini: - 1.404.361 EUR
(proračunski primanjkljaj). To pomeni, da je občina v letu 2014 realizirali za 1.404.361 EUR več
odhodkov kot prihodkov.
Bilanca finančnih terjatev in naložb (bilanca B) izkazuje realizacijo v višini 20.428 EUR in
saldo v višini + 20.428 EUR.
Račun financiranja (bilanca C) izkazuje zadolževanje občine in odplačilo dolga poslovnim
bankam. Občina se v letu 2014 zadolžila za 1.000.000 EUR in odplačala 301.412 EUR glavnic
kreditov. Razlika med zadolževanjem in odplačilom dolga znaša – 698.588 EUR in predstavlja
saldo te bilance oziroma neto zadolževanje občine v letu 2014. Zadolženost občine na dan
31.12.2014 znaša 3.791.181 EUR oziroma 221 EUR na prebivalca občine.
Skupni saldo sredstev iz bilanc A, B in C oziroma skupni proračunski presežek/primanjkljaj, ki
vključuje rezultate vseh treh podbilanc je na dan 31.12.2014 negativen in znaša - 685.346
EUR. Upoštevaje saldo vseh treh bilanc v višini - 685.346 EUR in stanje sredstev na računu ob
koncu leta 2013 oziroma začetku leta 2014 v višini 3.163.034 EUR, dobimo ostanek sredstev v
proračunu 2014 v višini + 2.477.688 EUR oziroma 2.404.396 EUR (brez ostanka izvirnih
prihodkov krajevnih skupnosti), ki se prenaša v leto 2015 oziroma je vir za financiranje
odhodkov v proračunu 2015.
Izvrševanje proračuna je potekalo v skladu s sprejetimi višinami proračunskih postavk, finančna
realizacija po posameznih proračunskih postavkah v letu 2014 ni presegala sprejetih višin
proračunskih postavk oziroma razpoložljivih sredstev po posameznih proračunskih postavkah.
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II.4. Povzetek poslovnih poročil neposrednih uporabnikov
oziroma oddelkov
• Občinski svet
Občinski svet kot najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine je v
letu 2014 obravnaval in sprejemal občinske akte in imel za delovanje sveta in njegovih delovnih
teles zagotovljene materialne in finančne pogoje.
• Nadzorni odbor
Nadzorni odbor je kvartalno nadziral izvrševanje proračuna 2014, pregledal zaključni račun za
leto 2013, opravil pregled pravilnosti in zakonitosti porabe sredstev v Kulturnem centru Delavski
dom Zagorje in v Osnovni šoli Toneta Okrogarja ter opravili pregled investicije – energetska
sanacija podružnične šole Kisovec ter opravil pregled realizacije proračunskih postavk, ki so vir
razdeljevanja proračunskih sredstev brez javnega razpisa znotraj oddelka za družbene
dejavnosti in gospodarstvo.
• Župan
Za izvajanje nalog župana skrbi občinska uprava; v letu 2014 so bili zagotovljeni materialni
pogoji za izvajanje nalog na področju protokolarnih zadev, promocije občine in pomoči socialno
šibkim.
• Občinska uprava - Oddelek za splošne zadeve
Občina je nadaljevala s postopki informatizacije občinske uprave. V okviru dejavnosti občinske
uprave je oddelek skrbel in vodil nadaljnje postopke racionalizacije poslovanja in delovanja
občine, pravilno izvrševanje zakonodaje na področju obračuna plač in drugih nadomestil
delavcem ter zagotavljal sofinanciranje medobčinskega inšpektorata. Oddelek je skrbno
upravljal s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave, zagotavljal sofinanciranje
dejavnosti civilne zaščite in gasilske zveze ter opremljanje enot civilne zaščite in gasilske zveze
(gasilski avtomobili). V skladu z načrtom ravnanja z nepremičninami v letu 2014 je občina v
okviru oddelka vodila vse potrebne postopke za nakup, prodajo oziroma menjavo občinskega
premoženja, zagotavljala izvajanje sklenjenih najemnih pogodb in sklepanje novih ter
pripravljala javne razpise. S ciljem, da je bila javnost čim bolj obveščena o vseh pomembnih
dogodkih, je le te oglaševala v ustreznih medijih.
• Občinska uprava - Oddelek za javne finance
Oddelek je v letu 2014 v skladu z računovodskimi standardi evidentiral vse poslovne dogodke,
pripravljal obračune in ustrezna poročila za notranje ter zunanje uporabnike, koordiniral
pripravo zaključnega računa za leto 2013 in polletnega poročila o izvrševanju proračuna 2014.
Oddelek je redno spremljal izvrševanje proračuna, skrbel za poravnavanje obveznosti bankam
iz naslova zadolžitev, poravnavanje obveznosti dobaviteljem v skladu z zakonitimi plačilnimi roki
in gospodarno ravnanje z likvidnostnimi presežki ter koordiniral izvajanje notranje revizije
poslovanja občinskega proračuna oziroma notranje revizije poslovanja posrednih uporabnikov
proračuna. Oddelek je vodil postopek zadolževanja oziroma pridobil soglasja Ministrstva za
finance, da se je občina v letu dodatno zadolžila za 1 mio EUR. Pripravil je navodila in vodil
postopke za pripravo proračuna 2015, s ciljem, da je bil le ta sprejet v letu 2014. V letu 2014 je
oddelek nadaljeval z vodenjem finančno računovodskih opravil za krajevne skupnosti Kotredež,
Čemšenik, Mlinše, Tirna, Šentlambert, Podkum, Ravenska vas in Kisovec. V začetku leta je
oddelek prevzel vodenje finančno računovodskih opravil še za krajevno skupnost Šentgotard.
V okviru oddelka so bile vodene aktivnosti, da je bila občina s 1.1.2015 pripravljena za
sprejemanje in izdajanje e-računov in elektronsko podpisovanje (likvidiranje) ter hrambo
računov oziroma dokumentov, ki so podlaga za bremenitev občinskega proračuna.

11

• Občinska uprava - Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo
Oddelek je v letu 2014 organiziral božično novoletne prireditve in aktivno sodeloval pri
organizaciji in izvedbi tudi vseh drugih protokolarnih dogodkov oziroma prireditev v občini
(občinski praznik, državni praznik, srečanje Flavtistov Slovenije, zlata knjiga, slavnostna
akademija ob kulturnem prazniku, otvoritev ladje Argonavtek v Evroparku, soorganizacija
prireditve ob dnevu invalidov, pustovanje, idr.).
V okviru podprograma povezovanja lokalnih skupnosti je občina sofinancirala razvojne
naloge na regionalni ravni, ki jih izvaja Regionalni center za razvoj d.o.o. in pa financirala
najemnino KS, ki ne delujejo v lastnih prostorih.
Občina je v letu 2014 sofinancirala javna dela v skladu s kriteriji Zavoda za zaposlovanje v
vzgojno izobraževalnih zavodih, ter drugih zavodih in društvih, kjer je ugotovila, da za izvajanje
tovrstnih del obstaja interes lokalne skupnosti.
V okviru kmetijstva je občina sofinancirala učinkovitejše delovanje društev s področja
kmetijstva (razpis) in naložbe v posodabljanje kmetijskih gospodarstev za primarno proizvodnjo
(razpis), naložbe v male agromelioracije in ograditve pašnikov (razpis) s ciljem ohranitve
kmetijskih zemljišč. Občina je sofinancirala tudi vodenje in delovanje Lokalne Akcijske Skupine
(LAS), ki je ustanovljena z namenom črpanja EU sredstev.
V okviru gospodarstva in turizma je občina sofinancirala delovanje Združenja potrošnikov
Zasavja, Območne obrtne zbornice in turističnih društev, namenila sredstva za turistično
promocijo občine, sofinancirala delovanje medobčinskega TIC in financirala aktivnosti za
ohranjanje rudarske dediščine.
Na področju zdravstvenega varstva je občina v letu 2014 financirala stroške koordinacije
zasebne in javne patronažne službe, ter dodatnega programa patronaže - laične nege, ki se je
izvajala znotraj Zdravstvenega doma Zagorje, mrliško ogledno službo, zagotavljala prispevke
za zdravstveno zavarovanje občanov, ki niso zavarovani z drugega naslova in sofinancirala
program za preprečevanje zasvojenosti od drog. Občina je izvedla postopek nabave
defibrilatorja za Zdravstveni dom Zagorje; naložbo sta poleg občine financirala še Ministrstvo za
zdravje in Zdravstveni dom Zagorje in odkupila prostore v poslovno stanovanjskem objektu
(bivši prostori NLB) za izvajanje lekarniške dejavnosti na Izlakah.
Občina je v okviru aktivnosti ohranjanja zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov v letu
2014 uspešno izvedla javni razpis, se prijavila na razpis za sofinanciranje projekta in pridobila
pozitiven sklep o sofinanciranju obnove rudarskega muzeja Loke.
V okviru programov kulture je občina sofinancirala dejavnost Knjižnice Zagorje, Delavskega
doma Zagorje, JSKD OI Zagorje, Slikarske kolonije in preko razpisa dejavnost društev, ki
delujejo na področju ljubiteljske kulture. Financirala je tudi obratovalne stroške galerije Medija.
Realizirane so bile manjše naložbe v nakup opreme (nakup računalnikov in knjižnih polic) za
potrebe Knjižnice Zagorje. Občina je pristopila k investiciji energetske obnove objekta
Proletarec in v letu 2014 pripravila dokumentacijo za prijavo projekta na razpis za pridobitev
nepovratnih sredstev. Pristojno ministrstvo razpisa ni objavilo, občina bo projekt ponovno
aktivirala, ko bo imela zagotovljene ustrezne vire financiranja.
Občina je nudila finančno podporo za delovanje posebnih skupin in sicer: Združenja
slovenskih častnikov, OO ZB NOV Zagorje, OZ VV za Slovenijo, OZ policijskih veteranov Sever,
Društva upokojencev in Društva General Maister za Zasavje.
V okviru programa šport je občina preko razpisa (so)financirala delovanje športnih društev,
dejavnost Zavoda za šport in delno zagotavljala sredstva za obratovanje smučišča Marela in
za nakup kombija za smučarski klub – sekcijo skakalcev.
Programe za mladino je občina podpirala s (so)financiranjem dejavnosti Društva prijateljev
mladine, Šklaba in Mladinskega centra Zagorje. Mladinskemu centru je občina zagotavlja tudi
sredstva za izvajanje dejavnosti medgeneracijskega središča, ki deluje pod okriljem zavoda.
Občina je v letu 2014 na osnovi veljavne zakonodaje sofinancirala dejavnost Vrtca v Zagorju in
dejavnost drugih vrtcev, v katerih so vključeni otroci s stalnim bivališčem v Zagorju. Na področju
vrtcev je občina nadaljevala z gradbenimi deli, energetsko sanacijo objekta in ureditvijo
centralne kuhinje v vrtcu Smrkci. Projekt je bil zaključen in dan v uporabo jeseni 2014. Celotna
vrednost investicije v višini cca 4.895.000 € je bila financirana s sredstvi EU v višini 1.798.547 €
(36,7%), sredstvi državnega proračuna v višini 178.298 € (3,6%) in lastnimi sredstvi v višini
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2.918.155 € (59,7%). Občina je v letu 2014 pristopila k investiciji energetske sanacije vrtca Maja
in pripravila dokumentacijo za prijavo projekta na razpis za pridobitev nepovratnih sredstev.
Pristojno ministrstvo razpisa ni objavilo, občina bo projekt ponovno aktivirala, ko bo imela
zagotovljene ustrezne vire financiranja.
V okviru programa osnovno šolstvo in glasbeno šolstvo je občina zagorskim osnovnim
šolam in glasbeni šoli zagotavljala materialne stroške in sredstva za dodatni program. Občina
je organizirala in na osnovi obstoječe zakonodaje zagotavljala brezplačne prevoze za
osnovnošolske otroke. Preko razpisa je razdelila nagrade diplomantom.
V okviru investicij je nadaljevala z opremljanjem šol z računalniki. Financirala je investicijsko
vzdrževalna dela na OŠ Ivana Kavčiča Izlake (popravilo talnega ogrevanja in ogrevanja
telovadnice, gorilca, klimatskih naprav, pomivalnega stroja in telefonskih linij ter na podružnični
šoli Mlinše pregled čistilne naprave, slikopleskarska dela, barvanje napušča, strelovodna
instalacija in druga vzdrževalna dela) in zaključila investicijo energetske obnove podružnične
šole na Mlinšah, katere vrednost znaša 246.021 EUR in je bila sofinancirana z EU sredstvi v
višini 131.161 EUR (53,3%) in lastnimi sredstvi v višini 114.860 EUR (46,7%). Občina je v letu
2014 pristopila k investiciji energetske sanacije telovadnice na Izlakah in pripravila
dokumentacijo za prijavo projekta na razpis za pridobitev nepovratnih sredstev. Pristojno
ministrstvo razpisa ni objavilo, občina bo projekt ponovno aktivirala, ko bo imela zagotovljene
ustrezne vire financiranja.
V Glasbeni šoli Zagorje je občina financirala nujno investicijsko vzdrževalna dela (elektro
instalacijske storitve, popravilo sanitarij).
V OŠ Ivana Skvarče so bila poleg manjših vzdrževalnih del (elektroinštalacijska dela, pregled in
popravilo kuhinjskih nap) zamenjana lesena okna, v vrednosti 16.027 EUR. Vir za financiranje
obnove oziroma zamenjavo oken so bila sredstva občinskega proračuna (4.095 EUR) in lastna
sredstva šole (11.932 EUR). Občina je v letu 2014 pristopila k investiciji energetske sanacije
telovadnice šole Ivana Skvarče in pripravila dokumentacijo za prijavo projekta na razpis za
pridobitev nepovratnih sredstev. Pristojno ministrstvo razpisa ni objavilo, občina bo projekt
ponovno aktivirala, ko bo imela zagotovljene ustrezne vire financiranja.
V OŠ Toneta Okrogarja je občina financirala manjša investicijsko vzdrževalna dela (dvižni
pomivalni stroj, ureditev varnostne razsvetljave) in zaključila investicijo delne energetske
obnove OŠ Toneta Okrogarja, katere vrednost znaša 271.542 EUR in je bila sofinancirana z
EU sredstvi v višini 161.054 EUR (59,3%) in lastnimi sredstvi v višini 110.488 EUR (40,7%).
V OŠ dr. Slavka Grum je občina financirala odplačilo poslovnega najema za kombi za prevoze
učencev in zamenjavo strehe na telovadnici šole.
V letu 2014 je občina preko dejavnosti in programov Univerze za tretje življenjsko obdobje in
Zasavske ljudske univerze sofinancirala tudi izobraževanje odraslih.
Na področju socialnega varstva je občina v letu 2014 sofinancirala sledeče socialno varstvene
programe:
izplačila enkratnih pomoči staršem ob rojstvu otroka, izplačila nadomestil za
izgubljeni dohodek za osebe s statusom družinskega pomočnika, sofinancirala domsko oskrbo
občanov v socialnih zavodih in bivalnih enotah, zagotavljala sredstva za izvajanje socialno
varstvene storitve pomoč družini na domu in to storitev v višini 70% cene tudi subvencionirala
občanom, zagotavljala plačila pogrebnih storitev za umrle brez dedičev in zagotavljala
subvencioniranje stanarin ter plačilo prehrane učencem iz socialno šibkih okolij.
Občina je sofinancirala dejavnost OO RK Zagorje in preko razpisa tudi dejavnost drugih
organizacij ter društev, delujočih na področju socialnega varstva.
• Občinska uprava - Oddelek za gospodarske javne službe
Oddelek je upravljal in vzdrževal poslovne prostore.
Občina je v letu 2014 sofinancirala javna dela v skladu s kriteriji Zavoda za zaposlovanje v JP
Komunali Zagorje d.o.o.. Na področju prometne varnost je občina vodila številna
izobraževanja in aktivnosti s ciljem povečanja varnost v prometu.
V okviru energetike je občina zagotavljala kvalitetno tekoče vzdrževanje sončnih elektrarn na
objektu Kulturni center Delavski doma Zagorje in na objektu Osnovne šole Ivana Skvarče,
informirala in obveščala javnost o OVE in URE, izvedla javno naročilo za izdelavo t.i.
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energetskih izkaznic javnih objektov, ki jih predpisuje veljavni Energetski zakon in izvedla
rekonstrukcijo sistema za priprave tople sanitarne vode na Podružnični osnovni šoli Kisovec.
V letu 2014 je občina izvedla delno zamenjavo vročevoda - odcep Cesta 20. Julija. Na Polju 4
in Polju 10 je pripravila nov dodatni priključek in delno obnovila glavni vod. V kotlovnici je bila
izvedena šamotna obzidava kurišča enega kotla, zamenjana polžnica poševnega polža za
transport pepela in vgrajen nov merilnik toplote.
Študija o upravičenosti širitve sistema daljinskega ogrevanja na Dolenjo vas in južni del Ceste
zmage – SVEA komunalno podjetje je pokazala, da je predmetna širitev sistema daljinskega
ogrevanja na tem področju ekonomsko neupravičena.
Poleg rednega letnega in zimskega vzdrževanja cest, gozdnih cest ter vzdrževanja avtobusnih
postajališč in parkirišč je občina na cestnem programu rekonstruirala in obnovila JP Čolnišče
Jerman, JP v KS Izlake, JP Sopota Selo, LC Padež Osredek, Obrežje potoka Podlipovica Suhi
potok, Uvoz Ikica, LC Sopota Padež, JP Loke Dolar, JP Zlokarje Jemce, JP Tirna Selce in več
manjših odsekov občinskih cest. V okviru postavke investicije in investicijsko vzdrževanje
občinskih cest je občina realizirala tudi odkupe zemljišč.
Občina je v letu 2014 pristopila k investiciji revitalizacija mestnega trga v Zagorju; pripravila je
vso potrebno dokumentacijo, se prijavila na razpis za sofinanciranje projekta in pridobila
pozitiven sklep, projekt bo zaključen v letu 2015. V letu 2014 je bila izdelana projektna
dokumentacije oziroma PD PZI z recenzijo za pločnik Mlinše s prehodom za pešce.
V okviru državnih cest so bile aktivnosti na državni cesti C. zmage – Kolodvorska cesta
(projektna dokumentacija) in na Izlakah, kjer je občina sofinancira projekt izboljšanja prometne
varnosti skozi center Izlak, ki je bil zaključen v letu 2014. Občina je nadaljevala in zaključila
projekt izgradnje parkirišča P+R v Zagorju ob Savi, in sicer v vrednosti 318.678 EUR, vir
financiranja so lastna sredstva v višini 139.016 EUR ali 44% in sredstva EU v višini 179.662
EUR ali 56%.
Na javni razsvetljavi je občina v letu 2014 poleg tekočega vzdrževanja in upravljanja javne
razsvetljave izvajala manjša investicijsko vzdrževalna dela.
V okviru zbiranja in ravnanja z odpadki je občina v letu 2014 nadaljevala s financiranjem ene
pomembnejših investicij; in sicer izgradnjo medobčinskega centra za ravnanje z odpadki-Ceroz
II.faza. Investicija bo zaključena v letu 2015. Celotna vrednost investicije znaša cca 10 mio
EUR, na občino Zagorje ob Savi odpade vrednost 2,6 mio EUR. Investicija je financirana s
sredstvi EU, sredstvi proračuna RS in lastnimi sredstvi občin, slednjih bo v celotni vrednosti
investicije cca 37%.
V okviru ravnanja z odpadno vodo so potekale rekonstrukcije javnega kanalizacijskega
sistema, ki so pogoj za vključitev v celoviti sistem zbiranja in odvajanja odpadne in meteorne
vode pri izgradnji kolektorja. Na projektu »Čistilne naprave Zagorje-Kisovec s kolektorskim
sistemom« so bile vse aktivnosti koordinirane in usklajevane z organom podpore in organom
upravljanja dveh ministrstev. Izvajanje investicije je potekalo v skladu s planirano dinamiko
izvajanja del, ki omogoča zaključek vseh del in začetek obratovanja v letu 2015.
To je vrednostno največja investicija v občinskem proračunu; in sicer je ocenjena na cca 9,5 mio
EUR. Investicija bo v celoti zaključena v letu 2015, financirana je s sredstvi EU, sredstvi
proračuna RS in lastnimi sredstvi občine, le teh bo v celotni vrednosti investicije cca 10%.
Občina je v letu 2014 na osnovi razpisa sofinancirala izgradnjo malih čistilnih naprav šestim
fizičnim osebam.
Na oskrbi z vodo je občina v letu 2014 izvajala investicijska dela na vodovodih, ki jih upravlja
oziroma ima v najemu JP Komunala d.o.o. Zagorje (vodno zajetje Šemnik, vodovod Izlake,
vzdrževanje javnih vodovodnih sistemov Zagorje-Kisovec, vodni sistem Peške Kandrše).
Občina je v letu 2014 nadaljevala z investicijami v vodovodni sistem Podkum in vodovodni
sistem Mlinše in Prvine; kajti dokončanje investicij na teh vodovodih je pogoj, da jih občina
prenese v najem oziroma upravljanje JP Komunali Zagorje d.o.o..
Na urejanju pokopališč in pogrebni dejavnosti je občina v letu 2014 nadaljevala postopke
pridobivanja projektne dokumentacije za ureditev pokopališča, nabavila je klimatsko napravo in
informativni pano.
Občina je v letu 2014 tekoče vzdrževala objekte za rekreacijo in zagotavljala redno in
kvalitetno investicijsko vzdrževanje objektov (ureditev telovadnega prostora in rekreacijskega
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parka, montaža avtomatskega zalivalnika, nabava klopi, ograj) ter skrbela za primerno
praznično okrasitev naselij in izobešanje zastav. V okviru komunalnih zadev je izvajala
deratizacijo.
V okviru stanovanjske gradnje je občina redno in investicijsko vzdrževala obstoječi
stanovanjski fond (energetska obnova fasad na objektih Polje 26, Polje 27 in Polje 28),
novogradenj na področju stanovanj v letu 2014 ni bilo.
• Občinska uprava - Oddelek za okolje in prostor
Oddelek je tudi v letu 2014 sofinanciral delovanje zavetišč za živali, saj je lokalna skupnost
dolžna urejati problematiko zapuščenih živali, na področju ravnanja z odpadki je občina
sanirala črna odlagališča in nedovoljene posege v prostor, v okviru izboljšanja stanja okolja je
občina izvajala okoljske projekte in sofinancirala društva in šole (razpis) za izvajanje
okoljevarstvenih programov, vzdrževala informacijski sistem za spremljanje onesnaženosti
zraka, ki omogoča občanom nemoteno spremljanje stanja zraka v občini, izvajala program
varstva okolja, v katerem so izoblikovane strateške usmeritve in opredeljeni načini reševanja
problemov, izvajala analize obremenjenosti tal v dolini Kotredeščice ter meritve onesnaženosti
zraka s prašnimi delci PM10.
V okviru programa prostorskega planiranja je občina financirala vzpostavitev in ažuriranje
evidenc stavbnih zemljišč, izvajala potrebne geodetske posnetke in vzdrževala prostorski
informacijski sistem PISO. Občina je v letu 2014 nadaljevala z aktivnostmi izdelave novih
OPPN, sprememb in dopolnitev obstoječih izvedbenih aktov ter strokovnih podlag za pripravo
prostorskih dokumentov. Oddelek je skrbel za primerno zasaditev in ureditev cvetočih javnih
površin.
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