PREDNOSTNE NALOGE OBČINE ZAGORJE OB SAVI V LETU 2018
Občina Zagorje ob Savi bo v letu 2018 zagotavljala uravnotežene in stabilne javne finance za
izpolnjevanje vseh nalog brez neizpolnjenih finančnih obveznosti. Temeljna izhodišča za
dosego teh ciljev so planirani prihodki v višini 13.131.976 EUR in planirani odhodki v višini
13.583.511 EUR, pri čemer bo proračunski primanjkljaj v višini 451.536 EUR pokrit s prenosom
ostanka sredstev na računu iz leta 2017. Glavni vir financiranja občinskega proračuna je
dohodnina v skupnem znesku 9.701.144 EUR, ki naj bi zagotavljala primeren obseg sredstev za
financiranje z zakonom določenih nalog. Pri pripravi proračuna je upoštevana višina
povprečnine 551 EUR, kar je sicer za 21 EUR več kot leta 2017, vendar je še vedno daleč pod z
Zakonom o financiranju občin določeno višino 647 EUR.
Občina Zagorje ob Savi v zadnjih letih znižuje zadolženost, tako da bo ta konec leta 2018 z 204
EUR na prebivalca najnižja v zadnjih štirih letih, saj bo v letu 2018 odplačanih za 556.413 EUR
glavnic kreditov. Tudi v letu 2018 se bo nadaljeval trend izrazito neugodnega razmerja med
tekočim in investicijskim delom proračuna, saj bo to razmerje znašalo 80% : 20% v korist
tekočega dela. Vzroki za takšna gibanja ostajajo enaki, kot v letih 2016 in 2017. Na eni strani je
izrazito nerazvojno usmerjena višina povprečnine, ki ne pokriva niti zakonsko predpisanih nalog
občine, na drugi strani pa popolna odsotnost transfernih prihodkov iz naslova evropskih
sredstev, kar se dogaja že vse od začetka sedanje finančne perspektive. V 1. predlogu
proračuna tako prihodki, pridobljeni neposredno iz Evropske unije skorajda niso planirani,
dopuščamo pa možnost, da se bo to vsaj v minimalnem obsegu zgodilo do 2. predloga
proračuna. Občina Zagorje ob Savi ima pripravljene projekte za črpanje evropskih sredstev, ki
so kombinacija spodbujanja gospodarske iniciative in trajnostne mobilnosti, vendar razpisov ne
bo dovolj zgodaj, da bi pomenili črpanje sredstev že v prihodnjem letu.
V takih razmerah bo izvrševanje proračuna v letu 2018 izrazito podrejeno zagotavljanju pogojev
za prioritetne investicije. Med njimi je na prvem mestu začetek graditve telovadnice s šolsko
kuhinjo in jedilnico pri osnovni šoli Toneta Okrogarja. Projektna dokumentacija je pripravljena za
pridobitev gradbenega dovoljenja na začetku leta 2018, po izboru izvajalca se bodo dela začela
jeseni 2018, investicija pa je po projektantskih ocenah vredna 4,5 milijona EUR, pri čemer
občina lahko računa na manj kot 10% sofinanciranje Eko sklada, tako da bo investicija skoraj v
celoti breme občinskega proračuna. Po nakupu upravne stavbe SVEA v letu 2017, bo leto 2018
v znamenju financiranja projektne dokumentacije za začetek energetske sanacije objekta in za
notranjo preureditev za potrebe Glasbene šole Zagorje, poleg tega bodo v objektu tudi poslovni
prostori Regionalne razvojne agencije Zasavje, ter Zlatarne Celje kot lastnice blagovne znamke
SVEA, ki bo v poslopju uredila tudi manjši prodajni salon kuhinj.
Kar zadeva druge investicije, je temeljna usmeritev proračuna zagotavljati sofinancerska
sredstva pri projektih, ki jih bo v letu 2018 na območju Zagorja ob Savi izvajala država. Gre
predvsem za državnocestno infrastrukturo, kot sta obvoznica Ruardi in cestni odsek od tržnice
do savskega mostu, kjer del stroškov ureditve komunalne infrastrukture, hodnikov za pešce in
javne razsvetljave odpade na lokalno skupnost. Proračunsko financiranje obnove javne
razsvetljave bo tudi pri rekonstrukciji križišča s semaforizacijo pri Sparu, kjer sicer večino
stroškov prevzema država. Enako je tudi s projektom prometne ureditve s prehodom za pešce
skozi naselje Mlinše, kjer je financiranje skoraj v celoti prevzela država, komunalna
infrastruktura pa bo strošek občine in s projektom prenove državne ceste skozi Izlake od
glavnega križišča do Medijskih toplic. Občina bo v letu 2018 financirala tudi projekt celovite
prenove regionalne ceste od središča mesta do obrtne cone Selo in projekt ureditve lokalne
ceste s kombiniranim hodnikom za pešce od Europarka do odcepa za Klančiše. S sredstvi,
namenjenimi vzdrževanju lokalnih cest bo občina zagotavljala ustrezno stanje na vseh lokalnih
cestah.
V okviru pridobivanja evropskih in sredstev državnega proračuna bo občina pridobila sredstva
na razpisu Ministrstva za infrastrukturo za področje trajnostne mobilnosti, s katerimi bo zgrajena
brv za pešce prek Medije pri Sparu, prek razpisa LAS pa so pridobljena sredstva za
vzpostavitev turistično-informacijske pisarne v prostorih Rudarskega muzeja Zagorje, skupaj z
nakupom električnih koles za izposojo in ureditev manjšega parkirišča za avtodome. Glede na
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pričakovano vsebino razpisov za pridobivanje evropskih sredstev bo občina nadaljevala
izdelavo projektov za komunalno in drugo infrastrukturno opremljanje obrtne cone Selo in
letalsko-tehnološkega parka Ruardi ter projekta za zgraditev kolesarske poti Zagorje-Izlake.
Z lastnimi sredstvi bo občina v letu 2018 financirala zgraditev preostalih delov sekundarnega
kanalizacijskega omrežja, kot to narekujejo pogoji, pod katerimi je bil z evropskimi sredstvi
zgrajen kanalizacijski sistem v Zagorju in Kisovcu s centralno čistilno napravo. Občina bo sicer
tudi v letu 2018 subvencionirala izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav tam, kjer ni javnega
kanalizacijskega omrežja. Glavnina sredstev za posodabljanje vodovodnih sistemov bo
namenjena vodovodnemu sistemu Peške Kandrše, da bo mogoče čim prej ukiniti izredno drag
dovoz pitne vode. Dokončana bosta tudi projekta širjenja pokopališča v Zagorju, kar bo
omogočilo začetek pripravljalnih del za prvo fazo izvedbe projekta in širjenja pokopališča v
Šentlambertu.
Občina Zagorje ob Savi v letu 2018 namenja ustrezna sredstva za investicijska vzdrževalna
dela v vseh šolskih in vrtčevskih objektih. Občina zagotavlja tudi večletni znaten delež sredstev
za celovito prenovo računalniške opreme v vseh osnovnih šolah, ki jo sofinancira država. Z
zaokrožitvijo lastništva občine nad celotnim območjem Europarka in s sprejetjem podrobnega
prostorskega načrta za to območje so se z letom 2017 nadaljevala postopna vlaganja v športnorekreativne površine. Na za to predvidenem prostoru je zgrajen pump-track kolesarski poligon,
z dodatnimi orodji je zaokrožen tudi fitnes center. V letu 2018 je planirana nadaljnja izgradnja
komunalne infrastrukture za potrebe obiskovalcev, katerih število nenehno raste. Z letom 2018
športno-rekreativni park preide v upravljanje Zavoda za šport, ki mu proračun namenja tudi
ustrezna sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje površin. V poslopju Proletarca bo
dokončana investicija ureditve manjše fitnes dvorane z napravami, ki jo prav tako upravljal
Zavod za šport. V okviru urejanja športno-rekreativnih površin bo dokončan tudi projekt celovite
ureditve Čebinovega travnika v Kisovcu.
Veliko večino odhodkov proračuna za leto 2018 sicer obsegajo tekoči odhodki in tekoči transferi.
Največji delež gre za področja izobraževanja s poudarkom na predšolski vzgoji, socialnega
varstva, kulture in športa, zdravstva ter zaščite in reševanja. Na teh področjih deluje večina
javnih zavodov ter vzgojno-izobraževalnih ustanov, katerih dejavnost financira občinski
proračun. Zavodom bo v skladu z njihovimi potrebami občina sofinancirala javna dela. Na
področju zdravstvenega varstva bo proračun financiral dodatne programe Zdravstvenega doma
Zagorje, zagotovljena pa so tudi sredstva za opremljanje prvih posredovalcev, ki bodo delovali v
okviru Gasilske zveze Zagorje. Proračun bo zagotavljal pokrivanje materialnih stroškov
vzgojno-izobraževalnih zavodov, sofinanciral bo dejavnost Vrtca Zagorje in drugih vrtcev, v
katere so vključeni otroci s stalnim bivališčem v Zagorju ob Savi, subvencioniral bo ceno
programov predšolske vzgoje, kot to določa zakonodaja. S področja socialnega varstva občina
tudi v letu 2018 prevzema celo vrsto obveznosti sofinanciranja ali pokrivanja stroškov v celoti za
področja enkratne pomoči staršem ob rojstvu otroka, nadomestil za družinske pomočnike,
domske oskrbe občanov, pomoči na domu, stroškov pokopa za umrle brez dohodkov,
subvencioniranja najemnin, mesečnih avtobusnih vozovnic za upokojence in plačila prehrane
učencem iz socialno šibkih družin. Poleg tega bo občina sofinancirala dejavnost Rdečega križa
ter drugih društev in organizacij s področja socialne ali humanitarne dejavnosti. V skladu s
prevzetimi obveznostmi bo občina zagotavljala sredstva za nadomestila za brezplačne šolske
prevoze. Prek razpisov bo občina zagotavljala sredstva za delovanje številnih društev na
različnih področjih, prek razpisov za projekte posebnega pomena pa bo aktivnim društvom
zagotavljala še dodatna sredstva za njihove projekte. Prek razpisov bo občina sofinancirala
delovanje veteranskih organizacij, sofinancirala bo dejavnost Društva upokojencev Zagorje. S
področja kulture bo občina zagotavljala delovanje Kulturnega centra Delavski dom Zagorje in
Knjižnice Zagorje, sofinancirala bo dejavnost Javnega sklada za kulturne dejavnosti, kulturna
društva pa bodo tako kot ostala sofinancirana prek razpisov. Enako bo na področju športa s
financiranjem delovanja Zavoda za šport in sofinanciranjem športnih društev prek razpisov. S
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sofinanciranjem delovanja Zasavske ljudske univerze bo občina podpirala izobraževanje
odraslih. V tretjinskem deležu bo občina sofinancirala delovanje Regioanlne razvojne agencije,
na področju kmetijstva bo občina prek razpisov sofinancirala vlaganja v kmetijska gospodarstva
in sofinancirala delovanje Partnerstva LAS s podporo projektom za razvoj podeželja.
V skladu s pravilnikom bo občinski proračun financiral dejavnost krajevnih skupnosti, ki veliko
večino prejetih sredstev vlagajo v vzdrževanje in zimsko službo na cestni infrastrukturi. Sistem
zaščite in reševanja na območju občine Zagorje je prav tako deležen posebne skrbi, saj
naravne nesreče občini ne prizanašajo. Občina je uspešna pri pridobivanju sofinancerskih
sredstev države za sanacijo številnih plazov. Proračun financira sistem Civilne zaščite skupaj s
programom opremljanja, prek Gasilske zveze Zagorje pa sofinancira dejavnost 14-ih gasilskih
društev, pri čemer je v veliko pomoč pri planiranju sredstev dobro pripravljen plan opremljanja,
ki ga je pripravila Gasilska zveza. V proračunu 2018 je Gasilski zvezi Zagorje namenjenih nekaj
več sredstev predvsem zaradi potrebe po celoviti ureditvi osebnega nezgodnega zavarovanja
vseh pripadnikov gasilskih enot, zaradi potreb po nakupu dodatne osebne zaščitne opreme
zaradi zahtev inšpekcijskega pregleda in zaradi periodičnega tehničnega pregleda gasilskega
vozila z lestvijo. Nekaj več sredstev je v proračunu namenjenih tudi obnavljanju gasilskih
domov.
Proračun občine Zagorje ob Savi v letu 2018 ohranja subvencioniranje zamenjave starih malih
kurilnih naprav na trda goriva s toplotnimi črpalkami. V prizadevanjih za zmanjšanje
onesnaženosti zraka s prašnimi delci in racionalnejšo rabo energije ima občina Zagorje ob Savi
pripravljenih za razpis za sofinanciranje več projektov za energetsko sanacijo javnih objektov,
nekaj projektov pa bo pripravljenih s sofinanciranjem z evropskimi sredstvi prek programa
ELENA. Občina Zagorje ob Savi ohranja nekatere olajšave za gospodarske subjekte na
področju nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
Z letom 2018 informacijski sistem občine prehaja na nov brezstrežniški sistem s hrambo
podatkovnih datotek v oblaku. Zaradi tega se po večletnem izrazitem krčenju delno povečujejo
materialni stroški občinske uprave, vendar bo sistem v nadaljevanju omogočal nadgradnjo za
celovit prehod na e-poslovanje z občani, kar jim bo še olajšalo urejanje vseh zadev.
Proračun občine Zagorje ob Savi za leto 2018 je gleda na obseg prihodkov realen in v celoti
izvršljiv, saj zagotavlja financiranje vseh navedenih projektov v okviru investicijskega dela, hkrati
pa zagotavlja nemoteno financiranje tekočega dela odhodkov. Na podlagi tako zastavljenega
proračuna bo občina sproti poravnavala vse obveznosti, tako kot doslej, saj nima nobenih
neporavnanih obveznosti. Občina bo tako kot doslej ob pomoči Občinskega sveta sproti
reagirala ob nepredvidenih situacijah in skušala skozi vse leto pridobivati dodatna sredstva za
financiranje projektov.
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