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1. SPLOŠNI DEL
A - Bilanca prihodkov in odhodkov
Prihodki proračuna
70 - DAVČNI PRIHODKI
Vrednost: 10.942.780 €

700 - Davki na dohodek in dobiček
Vrednost: 9.701.144 €
Med "Davke na dohodek in dobiček" (700) spada dohodnina-odstopljeni vir občinam.
Od Ministrstva za finance je občina dobila predhodne podatke o višini primerne porabe, dohodnine in finančne
izravnave in sicer ob predpostavki, da bo povprečnina za leto 2018 v višini 551 €. Hkrati je v izračunih upoštevano,
da občinam pri katerih prihodki od dohodnine presegajo primerno porabo, ti prihodki v letu 2018 pripadajo do 85%
razlike med primerno porabo in prihodki od dohodnine izračunani v skladu z zakonom o financiranju občin.
Dohodnina, ki jo bo občina prejela v letu 2018 v višini 9.701.144 € predstavlja 74,0% vseh načrtovanih prihodkov
občinskega proračuna za leto 2018. Občina bo s prihodki iz dohodnine zagotavljala primerno porabo za leto 2018,
zato v letu 2018 ne bo prejemala finančne izravnave.
Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog in jo za vsako
posamezno občino in za vse občine skupaj izračuna ministrstvo pristojno za finance.
Izračun primerne porabe 2018:
primerna poraba = število prebivalcev
primerna poraba =

16.973

x

x

551,00

povprečnina
x

x

korekcijski faktor

1,037320 = 9.701.144 €

V primerjavi z letom 2017 je izračunana primerna poraba v 2018 za občino Zagorje 295.502 € višja.

703 - Davki na premoženje
Vrednost: 983.000 €
Med "Davke na premoženje" (703) sodijo:
- davek na nepremičnine;
- davek na premičnine;
- davek na dediščine in darila;
- davek na promet nepremičnin in finančno premoženje.
Planiramo, da bo občina v letu 2018 zbrala 983.000 € davkov na premoženje. Ti davki predstavljajo 7,5% vseh
načrtovanih prihodkov občinskega proračuna za leto 2018. Planiramo, da bo občina v letu 2018 zbrala 11,8% več
tovrstnih davkov kot jih je v letu 2016 in 3,6% več kot načrtuje, da jih bo zbrala v letu 2017. Med davki na
premoženje je zaznati rast davkov na promet nepremičnin od fizičnih oseb.
Med davki na premoženje predstavlja največ davek na nepremičnine 782.000 €. Davek na nepremičnine vključuje
davek od premoženja od stavb od fizičnih oseb (35.000 €), davek od premoženja od prostorov za počitek in
rekreacijo (5.000 €), nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb (320.000 €), pravnih
oseb (420.000 €) in zamudne obresti (2.000 €).
Planiramo minimalen znesek davkov na premičnine (davek na plovila), in sicer v višini 1.000 €.
Davke na dediščine in darila planiramo v višini 30.000 €.
Davke na promet nepremičnin in finančno premoženje planiramo v višini 170.000 €, od tega 30.000 € od pravnih
oseb in 140.000 € od fizičnih oseb.

704 - Domači davki na blago in storitve
Vrednost: 258.636 €
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Med "Domače davke na blago in storitve" (704) spadajo:
- davki na posebne storitve;
- drugi davki na uporabo blaga in opravljanje storitev.
Planiramo, da bo občina v letu 2018 zbrala 258.636 € davkov na blago in storitve. Ti davki predstavljajo 2,0% vseh
načrtovanih prihodkov občinskega proračuna za leto 2018. Ocenjujemo, da bo občina v letu 2018 zbrala 12,0%
manj tovrstnih davkov kot jih je v letu 2016 in 27,2% več kot občina načrtuje, da jih bo zbrala v letu 2017.
Tovrstni davki so za leto 2018 planirani nižje glede na leto 2016 zaradi višine vodne takse za odvajanje
odpadne vode. Po aktiviranju investicije v kanalizacijski sistem in CČN Zagorje Kisovec, se je razmerje med zbrano
vodno takso in zbrano najemnino za komunalno infrastrukturo spremenilo v korist najemnine, ker občani in
podjetja, ki so priključeni na čistilno napravo, ne plačujejo več vodne takse, ampak plačujejo omrežnino, ki se vrača
v občinski proračun kot najemnina. V letu 2017 je bilo potrebno, zaradi obratovanja novega kanalizacijskega
sistema in centralne čistilne naprave, del vodne takse poračunati, kar vpliva na to, da je planirana vodna taksa za leto
2018 višja od načrtovane takse leta 2017.
Davek na posebne storitve, kot je davek na dobitke od iger na srečo, je načrtovan v višini 7.000 €.
Drugi davki na uporabo blaga in storitev planirani v višini 247.800 € vključujejo: takso za onesnaževanje okolja
zaradi odvajanja odpadnih voda 234.636 €, turistično takso 3.000 €, občinske takse od pravnih oseb 3.000 €,
občinske takse od fizičnih oseb 3.000 € in pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest 8.000 €.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI
Vrednost: 1.510.035 €

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
Vrednost: 1.270.175 €
Med "Prihodke od udeležbe na dobičku in dohodke na premoženje" (710) sodijo:
- prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki,
- prihodki od obresti;
- prihodki od premoženja.
Planiramo, da bo občina v letu 2018 zbrala 1.270.175 € tovrstnih prihodkov. Ti prihodki predstavljajo 9,7 % vseh
načrtovanih prihodkov občinskega proračuna za leto 2018. Ocenjujemo, da bo občina v letu 2018 zbrala 7,4% več
tovrstnih prihodkov kot jih je v letu 2016 in 3,3% manj kot občina načrtuje, da jih bo zbrala v letu 2017.
Na zvišanje tovrstnih prihodkov v letu 2018 glede na leto 2016 vpliva predvsem višja najemnina za komunalno
infrastrukturo zaradi zaključka investicije v regijsko deponijo komunalnih odpadkov, za katero je občina začela
obračunavati najemnino družbi Ceroz d.o.o. v letu 2017.
Sicer pa občina ob pripravi 1. predloga proračuna 2018 od družbe Ceroz d.o.o. ni prejela podatkov o višini
amortizacije oziroma oceni višine najemnine za leto 2018, zato smo v 1. predlog proračuna vključili lanske
podatke upoštevajoč dinamiko plačevanja družbe v letošnjem letu.
Prihodki od udeležbe na dobičku in presežkov prihodkov nad odhodki vključujejo vplačila dela dobička iz leta
2017 (JP Komunala Zagorje d.o.o.) in dela presežka prihodkov nad odhodki iz 2017 (Zasavske lekarne Trbovlje) v
skupni višini cca 50.000 €.
Prihodkov od obresti (obresti od sredstev na vpogled, obresti od vezanih depozitov, obresti od danih posojil
občanom in druge obresti) planiramo v višini 5.577 € in sicer 25 € obresti KS in 5.552 € obresti občinskega
proračuna.
Prihodki od premoženja so planirani v višini 1.214.598 € in vključujejo najemnino za: poslovne prostore 58.286 €
(35.000 € občina in 23.286 € KS); stanovanja 228.000 €; infrastrukturo - Komunala Zagorje d.o.o 768.501 €,
infrastrukturo - Ceroz d.o.o. 97.711 €, druge najemnine 33.700 € (27.000 € občina in 6.700 € KS), koncesije
15.400 € (8.100 € kmetijska zemljišča-gozdovi, 1.700 € divjad, 5.500 € rudarjenje in 100 € voda), nadomestila za
služnostno pravico-stavbno pravico 5.000 € in drugi prihodki od premoženja 8.000 €.

711 - Takse in pristojbine
Vrednost: 8.000 €
Med "Takse in pristojbine" (711) spadajo upravne takse. Planiramo, da bo občina v letu 2018 zbrala 8.000 €
taks. Takse predstavljajo 0,1% vseh načrtovanih prihodkov občinskega proračuna.
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712 - Globe in druge denarne kazni
Vrednost: 9.000 €
"Globe in denarne kazni" (712) so za leto 2018 planirane v višini 9.000 €. Ti prihodki predstavljajo 0,1% vseh
načrtovanih prihodkov občinskega proračuna.
Med tovrstne prihodke so vključene: denarne kazni za prekrške 5.000 € in nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo
prostora 4.000 €.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev
Vrednost: 53.314 €
"Prihodki od prodaje blaga in storitev" (713) so planirani v višini 53.314 €. Ti prihodki predstavljajo 0,4 %
vseh načrtovanih prihodkov občinskega proračuna za leto 2018. Ocenjujemo, da bo občina v letu 2018 zbrala trikrat
več tovrstnih prihodkov kot jih je v letu 2016 in dvakrat več kot občina načrtuje, da jih bo zbrala v letu 2017.
Med te prihodke so vključeni prihodki od prodaje blaga in storitev, ki jih bodo realizirale krajevne skupnosti 36.314
€ in občina 17.000 € (3.500 € počitniška dejavnost, 7.500 € prodaja el. energije in 6.000 € drugi prihodki od
prodaje).
Načrtovana rast prihodkov od prodaje je posledica dejstva, da so krajevne skupnosti Podkum, Mlinše in
Šentlambert, v sodelovanju z vodovodnimi odbori, začele zaračunavati in pobirati vodarino.

714 - Drugi nedavčni prihodki
Vrednost: 169.546 €
"Drugi nedavčni prihodki" (714) planiramo, da jih bo občina v letu 2018 zbrala 169.546 €. Ti prihodki
predstavljajo 1,3% vseh načrtovanih prihodkov občinskega proračuna. Ocenjujemo, da bo občina v letu 2018 zbrala
31,0% manj tovrstnih prihodkov kot jih je v letu 2016 in 30,4% manj kot občina načrtuje, da jih bo zbrala v letu
2017. Znižanje v letu 2018 načrtovanih nedavčnih prihodkov v primerjavi s preteklima letoma je posledica dejstva,
da občina za leto 2018 ne predvideva, da bi katerega izmed projektov sofinancirali občinski zavodi ali Fundacija za
šport ipd.
Med te prihodke so vključeni: komunalni prispevek 100.000 €, drugi nedavčni prihodki 100 € (presežek EZR),
prispevki in doplačila za izvajanje programa "družinski pomočnik" 32.100 € (ti prispevki so odvisni od višine
doplačil za pomoč na domu, ki ga v skladu s predpisi odmeri Center za socialno delo ter povrnitve dela stroškov
domače oskrbe, ki jo občina uveljavi ob smrti, v kolikor ima koristnik premoženje) in drugi izredni nedavčni
prihodki 37.346 € ( 35.446 € občina (unovčenje bančne garancije) in 1.900 € KS).

72 - KAPITALSKI PRIHODKI
Vrednost: 46.900 €

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
Vrednost: 1.900 €
"Prihodki od prodaje osnovnih sredstev" (720)
- prodaja stanovanj: 1.900 € (vračila obrokov po kupoprodajni pogodbi)
- prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov: 0 €
SKUPAJ: 1.900€

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
Vrednost: 45.000 €
"Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih osnovnih
sredstev"(722)
- prodaja zemljišč: 45.000 €.
Ti prihodki predstavljajo manj kot 1% vseh načrtovanih prihodkov občinskega proračuna za leto 2018.
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Pregled prodaj po posameznih vrstah zemljišč je viden v prilogi - v Načrtu ravnanj z nepremičnim premoženjem
občine v 2018.

73 - PREJETE DONACIJE
Vrednost: 2.800 €

730 - Prejete donacije iz domačih virov
Vrednost: 2.800 €
V skupino prejetih "Donacij" spadajo tiste vrste prihodkov, ki predstavljajo nepovratna plačila ter prostovoljna
nakazila sredstev prejetih iz domačih virov in tujine.
V letu 2018 planiramo 2.800 € donacij; in sicer vse v okviru krajevnih skupnosti.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI
Vrednost: 629.461 €

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
Vrednost: 455.864 €
"Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij" (740) vključujejo sredstva, ki jih občina dobi iz
državnega proračuna in jih za leto 2018 planiramo v višini 455.864 €. Ti prihodki predstavljajo 3,5% vseh
načrtovanih prihodkov občinskega proračuna za leto 2018.
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz naslova tekočih obveznosti (0 €)
0 € (finančna izravnava - občina v letu 2018 ni upravičena do sredstev finančne izravnave, ker ji bodo prihodki iz
dohodnine zadoščali za financiranje primerne porabe)
Prejeta sredstva državnega proračuna za tekočo porabo (121.660 €):
85.000 € (družinski pomočnik)
25.000 € (medobčinski inšpektorat)
2.200 € (subvencija najemnin)
4.000 € (gozdne ceste)
5.460 € (nadomestilo od prodaje lesa-državni gozdovi)
Prejeta sredstva državnega proračuna za sofinanciranje investicij (334.204 €):
275.000 € (cestna infrastruktura)
40.041 € (požarna taksa)
14.040 € (Brv za pešce čez potok Medija)
5.123 € (Tehnološki letalski park)

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije in iz drugih držav
Vrednost: 173.597 €
"Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz proračuna EU" (7412) vključujejo sredstva, ki jih občina planira iz
naslova prijav projektov, ki se sofinancirajo z evropskimi sredstvi. Občina planira, da bo v letu 2018 prejela
173.597 € sredstev. Ti prihodki predstavljajo 1,3% vseh načrtovanih prihodkov občinskega proračuna za leto
2018.
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov (15.369 €):
15.369 € (Tehnološki letalski park)
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskih skladov planiramo v višini 158.228
€ in sicer:
42.917 € (Razvijamo turizem)
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79.560 € (Brv za pešce čez potok Medija)
31.345 € (Revitalizacija šole in aktivacija mladih, žensk in medgeneracijske skupine - KS Tirna)
4.406 € (Revitalizacija javnih objektov Šentlambert)
Nizko planirani transferni prihodki so posledica dejstva, da tudi za leto 2018 še vedno niso v celoti definirana
pravila in razpisni pogoji ter področja za katera bi bilo mogoče načrtovati pridobitev nepovratnih sredstev v letu
2018 iz evropskih skladov in državnega proračuna.
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Odhodki proračuna
40 - TEKOČI ODHODKI
Vrednost: 3.077.610 €

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim
Vrednost: 828.030 €
"Plače in drugi izdatki zaposlenim"(400) vključujejo plače, dodatke zaposlenim (splošni dodatki, dodatki za delo v
posebnih pogojih), regres za letni dopust, povračila in nadomestila (prehrana med delom, prevoz na delo, ...),
sredstva za delovno uspešnost, nadurno delo, plače za delo po pogodbi in druge izdatke zaposlenim (jubilejne
nagrade, odpravnine,). Za vse neposredne proračunske uporabnike katerim se iz proračuna občine zagotavljajo
sredstva za plače (zaposleni v občinski upravi, župan, KS Izlake in KS Čemšenik), so le te planirane v skladu z
veljavno zakonodajo in načrtovanim kadrovskim načrtom, ki predvideva, da bo v letu 2018 v občinski upravi od 30
sistemiziranih delovnih mest zasedenih 29. Plače in druge izdatke zaposlenim za leto 2018 planiramo v višini
828.030 €, kar je 6,1% vseh odhodkov proračuna 2018.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Vrednost: 139.457 €
"Prispevki delodajalcev za socialno varnost" (401) zajemajo prispevke za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje in za porodniški dopust ter premije kolektivnega
dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence. Prispevki delodajalcev za socialno varnost so za leto
2018 planirani v višini 139.457 €, največji delež znotraj teh prispevkov predstavlja prispevek za ZPIZ in
zdravstveno zavarovanje.

402 - Izdatki za blago in storitve
Vrednost: 1.676.123 €
"Izdatki za blago in storitve" (402) vsebujejo vsa plačila materiala, drugega blaga in plačila vseh opravljenih
storitev, ki jih občina pridobiva na trgu. Vključuje tudi manjše investicijske odhodke, če so ti v skladu z
računovodskimi pravili pod 500 EUR in se nanašajo na predmet z življenjsko dobo krajšo od enega leta. Ta
kategorija vsebuje naslednje izdatke: pisarniški material in storitve, posebni material in storitve, energija, voda,
komunalne storitve, komunikacije, prevozni stroški in storitve, izdatki za službena potovanja, tekoče vzdrževanje,
najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine in druge operativne odhodke. Za izdatke za blago in storitve v letu
2018 za vse neposredne porabnike proračunskih sredstev planiramo 1.676.123 €, kar je 12,3% vseh odhodkov
proračuna 2018 in sicer:
pisarniški in splošni material 615.524 € ali 36,7%,
tekoče vzdrževanje 463.777 e ali 27,7%,
energija, voda, komunalne storitve 249.449 € ali 14,9%,
drugi operativni odhodki 160.202 € ali 9,6%,
poslovne najemnine in zakupnine 113.245 € ali 6,8%,
posebni material in storitve 52.230 € ali 3,1%,
prevozni stroški in storitve 19.550 € ali 1,2%,
izdatki za službena potovanja 1.545 € ali 0,1%,
kazni in odškodnine 600 € ali 0%.
Večina izdatkov za blago in storitve bo porabljenih znotraj naslednjih glavnih programov:
cestni promet in infrastruktura 22,6%,
druge skupne in administrativne službe 14,9%,
dejavnost občinske uprave 12,4%,
politični sitem 9,4%,
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spodbujanje stanovanjske gradnje 9,3%,
komunalna dejavnost 9,2% in drugih.

403 - Plačila domačih obresti
Vrednost: 44.000 €
"Plačila domačih obresti" (403) vključujejo plačila obresti na domači dolg in so za leto 2018 planirana v višini
44.000 €. Občina bo plačevala obresti po sedmih dolgoročnih kreditih v skladu z mesečnimi obračuni bank in
plačala cca 42.000 € obresti. Občina planira še plačilo cca 2.000 € obresti v primeru, da bo zaradi neusklajenosti
med prilivi in odlivi najela pri poslovni banki kratkoročni premostitveni kredit.
Pregled zadolženosti občinskega proračuna in javnega sektorja na nivoju občine je prikazan v UVODU, 2.3. Račun
financiranja in zadolženost občine.

409 - Rezerve
Vrednost: 390.000 €
"Sredstva izločena v rezerve" (409)
Med rezerve spadajo plačila za katera plačnik v povračilo ne dobi materiala ali storitve. Uporaba sredstev mora biti
tekoče ali splošne narave in ne kapitalske. Za oblikovanje vseh rezerv občina v letu 2018 namenja 390.000 €.
Sredstva izločena v rezerve predstavljajo 2,9% vseh odhodkov proračuna 2018 in
vključujejo:
- sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 70.000 € (nerazporejeni prihodki planirani za kritje neplaniranih
oziroma premalo planiranih odhodkov);
- sredstva proračunske rezerve, ki jo planiramo v višini 170.000 € (elementar) in
- druge rezerve (sanacija plazov in objektov po elementarju), ki jih planiramo v višini 150.000 €.

41 - TEKOČI TRANSFERI
Vrednost: 7.840.692 €

410 - Subvencije
Vrednost: 134.945 €
"Subvencije" (410) zajemajo transfere javnim in privatnim podjetjem ali zasebnikom, katerih prihodki ne pokrivajo
odhodkov in jim lokalna skupnost zagotavlja finančno podporo. Za te namene občina načrtuje 134.945 €.
Občina plačuje subvencije JP Komunali Zagorje d.o.o. za primere, ko prodajna cena storitev posamezne
gospodarske javne službe ne pokriva vseh upravičenih stroškov na ravni posamezne gospodarske javne službe. Na
področju komunalnih dejavnosti ima občina v proračunu zagotovljena sredstva za subvencijo za vodooskrbo 1.900
€, tržnico 1.860 €, pokopališko dejavnost 30.185 € in odlaganje-predelavo odpadkov 62.000 € subvencij.
Občina plačuje subvencije tudi kmetom in sicer planiramo 39.000 € tovrstnih subvencij, ki bodo kmetom razdeljene
na osnovi razpisov.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Vrednost: 3.759.128 €
"Transferi posameznikom in gospodinjstvom" (411) vključujejo plačila namenjena za tekočo porabo
posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošen dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali popolno
nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Za te namene občina
zagotavlja 3.759.128 €. Ti odhodki predstavljajo 27,7% vseh odhodkov 2018.
Znotraj transferov posameznikom in gospodinjstvom občina največ sredstev načrtuje za:
varstvo in vzgojo predšolskih otrok 2.063.600 € ali 54,9%,
izvajanje programov socialnega varstva 1.061.269 € ali 28,2%,
pomoč šolajočim 465.000 € ali 12,4%,
aktivno politiko zaposlovanja 60.000 € ali 1,6% idr..
V okviru tega konta so zagotovljena sredstva za:
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darila ob rojstvu otrok 50.700 €,
zagotavljanje socialne varnosti 97.959 €,
regresiranje prevozov otrok 460.000 €,
regresiranje prehrane učencem 5.000 €,
denarne nagrade in priznanja 8.100 €,
regresiranje oskrbe v domovih 435.000 €,
subvencioniranje stanarin 160.000 €,
plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 2.063.600 €,
izplačilo družinskega pomočnika 187.269 € in
drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom (pomoč na domu, subvencioniranje avtobusnih kart, pogrebni
stroški) 291.500 €.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Vrednost: 775.139 €
"Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam" (412) vsebuje plačila neprofitnim organizacijam in
ustanovam, torej javnim in privatnim institucijam, katerih cilj ni pridobivanje dobička (dobrodelne organizacije,
verske organizacije, društva in druge neprofitne organizacije). Transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam
planiramo v višini 775.139 €. Ti odhodki predstavljajo 5,7 % vseh odhodkov 2018.
Znotraj transferov nepridobitnim organizacijam občina največ sredstev načrtuje za:
varstvo pred naravnimi nesrečami 201.000 € ali 25,9%,
administrativne službe 176.000 € ali 22,7%,
šport in prostočasne aktivnosti 161.133 € ali 20,8%,
izvajanje programov socialnega varstva 99.558 € ali 12,8%,
programe v kulturi 65.000 € ali 8,4% in
politični sistem 28.000 € ali 3,6% idr..

413 - Drugi tekoči domači transferi
Vrednost: 3.171.480 €
"Drugi tekoči domači transferi" (413) zajema tekoče transfere drugim ravnem države ter tekoče transfere v javne
zavode in druge izvajalce javnih služb. Druge tekoče transfere planiramo v višini 3.171.480 €. Ti odhodki
predstavljajo 23,4 % vseh odhodkov 2018. Znotraj drugih tekočih domačih transferov občina največ sredstev
namenja za:
cestni promet 655.000 € ali 20,7%,
programe v kulturi 624.845 € ali 19,7%,
komunalno dejavnost 560.000 € ali 17,7%,
šport in prostočasne aktivnosti 415.137 € ali 13,1%,
izobraževanje 406.420 € ali 12,8%,
druge programe na področju zdravstva 199.000 € ali 6,3% idr. .

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI
Vrednost: 2.174.298 €

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Vrednost: 2.174.298 €
V skupino "Nakup in gradnja osnovnih sredstev" spadajo nakup in gradnja osnovnih sredstev, prevoznih
sredstev, opreme, drugih osnovnih sredstev, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in
Stran 23 od 192

obnove, nakup zemljišč in naravnih bogastev, nakup nematerialnega premoženja, študije o izvedljivosti projektov in
projektne dokumentacije. Za leto 2018 planiramo 2.174.298 € odhodkov za nakup in gradnjo osnovnih sredstev. Ti
odhodki predstavljajo 16,0% vseh odhodkov 2018.
Investicije so po posameznih projektih predstavljene v Načrtu razvojnih programov 2018-2021 in v finančnih
načrtih neposrednih uporabnikov v posebnem delu proračuna.
Največja investicijska vlaganja so predvidena na področju cestne infrastrukture (923.669 €), kjer bo občina
nadaljevala z odkupi zemljišč za ceste, izvajala nepredvidena vzdrževalna dela in predvsem:
- financirala odsek LC480161 Brezovica-Rovišče, JP 980851 Šklendrovec-II. faza, LC480241 Odsek Peške Kandrše-II.
faza, JP9817963 Vrh-II. faza in LC480201 Odsek plaz Krače,
- vodila aktivnosti za pridobitev sofinancerskih sredstev oziroma začela izvajti projekt postavitve brvi za
pešce preko Medije pri Šparu,
- sofinancirala rekonstrukcijo državne ceste Zagorje-Bevško, semaforizacijo križišča pri Šparu in rekonstrukcijo
odseka Ceste zmage - Kolodvorska cesta,
- pripravila projektno dokumentacijo za obnovo državne ceste Cesta 9. avgusta in projektne dokumentacije za: LC
Slačnik, odcep za Kotredež do odcepa za Klančiše (Rove); povezovalno pešpot Cankarjev trg - 4. pentlja NSK in
dovozno cesto s parkirišči pri OŠ Toneta Okrogarja,
- financirala morebitna dodatna dela pri izgradnji pločnika in prehoda za pešce na Mlinšah, ki ga sicer izvaja in
financira Direkcija za ceste,
- investicijsko vzdrževala javno razsvetljavo.
Občina bo nadaljevala rekonstrukcije JK in priklapljanja na kanalizacijski sistem na območju Kisovca in Zagorja
(odsek Podvine, odsek Cesta 20. julija).
Na področju komunalnih vlaganj bo občina izvajala rekonstrukcijo javnega vodovoda na odseku Cesta 20. julija ter
območju obvoznice Ruardi in investicijsko vzdrževala vodovode Zagorje, Izlake Šemnik, Peške Kandrše ter vlagala
v vodovode, ki so v fazi prenosa v najem in upravljanje JP Komunali d.o.o. Zagorje (Šentlambert, Podkum,
Čolnišče, Vidrga, Prvine, Tirna, Čemšenik, Mlinše) ter pripravila dokumentacijo in odkupila zemljišče za razširitev
pokopališča v Zagorju.
Občina bo nadaljevala z obnovami fasad in investicijskimi vzdrževanji občinskega stanovanjskega fonda.
Na projektu razvijamo turizem, ki vključuje ureditev prostorov TIC Zagorje, sofinanciranje turističnega
informatorja in ureditev postajališč za avtodome, bo občina v primeru uspešnosti na razpisu nadaljevala z
aktivnostmi.
Ravno tako so aktivnosti v okviru projekta Tehnološki letalski park odvisne od vsebine razpisa oziroma uspešnosti
občine pri kandidiranju za razpisana sredstva.
V okviru KS Šentlambert in KS Tirna se bosta izvajala projekta revitalizacije javnih objektov in revitalizacija šole
z aktivizacijo mladih, žensk in medgeneracijske skupine.
V okviru nakupa in gradnje osnovnih sredstev bo občina največ sredstev porabila za:
novogradnje in rekonstrukcijo 1.311.584 € ali 60,3%, (občinske ceste, državne ceste, vodovodi, kanalizacija,
pokopališče, gasilski domovi, projekt "Razvijamo turizem", KS Tirna-revitalizacija šole z aktivacijo mladih, žensk
in medgeneracijske skupine),
študije o izvedljivosti projektov z nadzorom 363.268 € ali 16,7%, (načrti za telovadnico ob OŠ Toneta Okrogarja,
dokumentacija za: pokopališče v Zagorju in Šentlambertu, občinske ceste, vodovod, projekt "Tehnološki letalski
park", državne ceste, ravnanje z odpadki, kanalizacijo, skakalnico v Kisovcu, in ter nadzor za občinske ceste,
državne ceste, kanalizacijo in vodovod).
investicijska vzdrževanja in obnove 331.001 € ali 15,2%, (občinska stanovanja, občinske ceste, kanalizacija,
rudarski muzej, vodovodi, ravnanje z odpadki, javna razsvetljava, objekti za rekreacijo),
nakup zemljišč 110.500 € ali 5,1%,
nakup opreme 56.944 € ali 2,6% in idr..

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI
Vrednost: 490.911 €
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431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
Vrednost: 288.984 €
Skupina odhodkov "Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki"
vključuje izdatke, ki so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov pravnih in fizičnih oseb, ki niso proračunski
uporabniki, to je za nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih
osnovnih sredstev, za investicijska vzdrževanja in obnove.
Investicijske transfere pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki planiramo v višini 288.984 €. Ti
odhodki predstavljajo 2,1% vseh odhodkov 2018.
Vsebinsko so investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki predstavljeni v
finančnih načrtih neposrednih uporabnikov v posebnem delu proračuna in v načrtu razvojnih programov. Sredstva
so namenjena za sofinanciranje:
nabave opreme in vozil 226.984 € (razdeljena med PGD in Gasilsko zvezo Zagorje),
obnove gasilskih domov 15.000 € (razdeljena med PGD in Gasilsko zvezo Zagorje),
izgradnje malih čistilnih naprav 5.000 € (razdeljena na osnovi razpisa fizičnim osebam),
prenove kurilnih sistemov 30.000 € (razdeljena na osnovi razpisa fizičnim osebam),
nabave športne opreme društev 12.000 € (razdeljena društvom na osnovi razpisa).

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
Vrednost: 201.927 €
Skupina odhodkov "Investicijski transferi proračunskim uporabnikom" vključuje izdatke, ki so namenjeni
plačilu investicijskih odhodkov proračunskih uporabnikov, to je za nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo
opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijska vzdrževanja in obnove.
Investicijske transfere proračunskim uporabnikom planiramo v višini 201.927 €. Ti odhodki predstavljajo 1,5 %
vseh odhodkov 2018. V okviru teh transferjev se za investicijska vlaganja namenja največ na področju:
izobraževanja 124.791 € ali 61,8%,
športa 38.000 € ali 18,8%,
kulture 35.000 € ali 17,3%,
dejavnosti občinske uprave 3.136 € ali 1,6% in
dejavnosti lokalne samouprave 1.000 € ali 1,0%.
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B - Račun finančnih terjatev in naložb
75 - PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
Vrednost: 8.000 €

750 - Prejeta vračila danih posojil
Vrednost: 8.000 €
V računu finančnih terjatev in naložb so izkazana planirana prejeta sredstva vračil danih posojil in prodaje
kapitalskih vlog in vsa sredstva za dana posojila ter nakup kapitalskih vlog.
V računu Finančnih terjatev in naložb planiramo za leto 2018 prihodke v višini 8.000 € in sicer kot:
- prejeta vračila danih posojil (750) od podjetja Spekter, d.o.o.
Občina je družbi Spekter, d.o.o. Trbovlje v letu 1994 in 1996 odobrila dolgoročni posojili za stanovanjsko gradnjo
in sicer za dobo 25 let. Eno od posojil je družba v letu 2015 predčasno in v celoti poplačala. Neodplačan del
preostalega posojila znaša po stanju 30.9.2017 42.921 €. Ocenjujemo, da bo družba v letu 2018 občini iz tega
naslova odplačala 8.000 € glavnice kredita.
Odhodkov v tej bilanci ni planiranih, zato bo občina z načrtovanim presežkom v višini
+ 8.000 € pokrivala
presežek odhodkov nad prihodki iz Bilance prihodkov in odhodkov.
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C - Račun financiranja
50 - ZADOLŽEVANJE
Vrednost: 200.000 €

500 - Domače zadolževanje
Vrednost: 200.000 €
Občina je v predlog odloka o proračunu 2018 navedla, da se bo v letu 2018 dodatno zadolžila v višini 200.000 €.
Dejansko občina v letu 2018 ne planira dodatnega dolgoročnega zadolževanja pri poslovnih bankah.
Občina bo v letu 2018 koristila v okviru Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo povratna sredstva v višini
cca 200.000 € za sofinanciranje investicij za katere je občina upravičena do sofinanciranja v skladu z 21. in 23.
členom Zakona o financiranju občin. Gre dejansko za zadolžitev občine pri državnem proračunu, ki se ne všteva v
največji obseg možnega zadolževanja občine, prav tako pa za tako zadolžitev ni potrebno pridobiti soglasja
ministrstva pristojnega za finance. Obrestna mera kredita je 0, moratorij za vračanje kredita je eno leto ter odplačilna
doba devet let (1+9) z možnostjo predčasnega vračila kredita. Kredit se vrača v dveh letnih anuitetah (15.3. in
15.11.), kredit dobljen v letu 2018 zapade v vračilo leta 2020.
Točna višina razpoložljivih povratnih sredstev je znana po sprejetju državnega proračuna oziroma bo občine
pristojno ministrstvo obvestilo v 15 dneh po njegovem sprejemu.

55 - ODPLAČILA DOLGA
Vrednost: 556.413 €

550 - Odplačila domačega dolga
Vrednost: 556.413 €
Občina planira, da bo v letu 2018 odplačala 556.413 € glavnic kreditov.
Po šestih kreditnih pogodbah - ki jih ima sklenjene z NLB d.d. (za projekte: OŠ Ivan Skvarče, OŠ Izlake,
kanalizacijski sistem z CČN Zagorje Kisovec), Unicredit banko d.d. (za projekt: OŠ Izlake in vrtec Smrkci), SKB
Banka (za projekt: Revitalizacija mestnega trga v Zagorju) in sedmi kreditni pogodbi , ki je trenutno še v fazi
pridobivanja soglasja od Ministrstva za finance - bo občina odplačevala glavnice kreditov v skladu z
amortizacijskimi načrti.
Račun financiranja izkazuje neto zadolževanje občine v višini - 356.413 €, kar predstavlja razliko med v letu 2018
najetim kreditom oziroma povratnimi sredstvi ministrstva (200.000 €) in v letu 2018 odplačanimi
glavnicami kreditov (556.413 €). Načrtovana pridobitev povratnih sredstev ne bo vplivala na višino največje možne
zadolžitve občine oziroma njeno kreditno sposobnost v morebitnih postopkih pridobivanja soglasja ministrstva za
dodatno zadolžitev.
Pregled zadolženosti občinskega proračuna in javnega sektorja na nivoju občine je prikazan v UVODU, 2.3. Račun
financiranja in zadolženost občine.
Dovoljeni obseg zadolžitve občine:
Občina se v tekočem proračunskem letu lahko zadolži, če odplačilo obveznosti iz naslova posojil (glavnice in
obresti), finančnih najemov in blagovnih kreditov (obrokov) ter potencialnih obveznosti iz naslova poroštva za
izpolnitev obveznosti posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, v
posameznem letu odplačila ne preseže 8% realiziranih prihodkov bilance prihodkov in odhodkov občinskega
proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije, transferne prihodke iz državnega
proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna EU ter prihodke režijskih obratov.
Možnost zadolžitve občine v letu 2018:
S podatki o poslovanju občine v letu 2017 (zaključni račun 2017), ki so osnova za izračun kreditne sposobnosti
občine v letu 2018 ta trenutek ne razpolagamo. Upoštevaje oceno podatkov zaključnega računa občine za leto 2017
znaša zgornja meja dovoljenih letnih odplačil (glavnic in obresti), ki naši občini še omogoča dodatno
zadolževanje v letu 2018, 990.062 €. Upoštevaje obstoječe kreditne pogodbe oziroma obveznosti znaša
obveznost občine v letu 2018 iz naslova odplačil glavnic 556.413 € in obresti cca 42.000 € oziroma skupaj 598.413
€, kar nam kaže, da ima občina še prost kreditni potencial.
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II.
POSEBNI DEL
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2. POSEBNI DEL
Obrazložitev PPP, GPR in PPR
A - Bilanca odhodkov
01 - POLITIČNI SISTEM
Vrednost: 240.457 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe "Politični sistem" zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan).
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Prostorski plani
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
- obravnava in sprejem prostorskih planov, razvojnih planov občine, občinskega proračuna in zaključnega računa in
drugih aktov potrebnih za delovanje občine
- spremljanje in usmerjanje dejavnosti javnih zavodov in podjetij, katerih so/ustanoviteljica je Občina Zagorje ob
Savi
- sodelovanje z javnimi zavodi, nevladnimi organizaciji in združenji ter gospodarskimi subjekti, ki delujejo na
področjih, ki so pomembni za delo občinskega sveta in drugih delovnih teles
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0101 Politični sistem

0101 - Politični sistem
Vrednost: 240.457 €
Opis glavnega programa
- zagotavljanje materialnih in strokovnih podlag za delo občinskega sveta, delovnih teles, občinske volilne komisije
- zagotavljanje materialnih osnov za delovanje političnih strank
- zagotavljanje materialnih podlag za delovanje izvršilnega organa - župana
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje materialnih in strokovnih podlag za delo občinskega sveta, delovnih teles občinskega sveta in drugih
delovnih teles, župana, občinske volilne komisije, političnih strank.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- pravočasna in kvalitetna priprava gradiv za obravnavo na občinskem svetu in drugih delovnih telesih
- sprejem občinskih aktov, ki so potrebni za delovanje občinskih organov
- skrb za pravočasno in zakonito izvedbo lokalnih volitev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami:
01019001 Dejavnost občinskega sveta
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov
01019003 Dejavnost župana in podžupanov
Uporabniki:
Občinski svet
Župan

01019001 - Dejavnost občinskega sveta
Vrednost: 97.470 €
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Opis podprograma
Podprogram "Dejavnost občinskega sveta" je opredeljena z Zakonom o lokalni samoupravi in občinskim statutom.
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.
Občinski svet obravnava in sprejema akte, pomembne za razvoj občine in druge akte, ki so potrebni za izvajanje
nalog občine. Za lažje delo ima občinski svet tudi svoja delovna telesa, ki mu pomagajo pri njegovem delu.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Občine Zagorje ob Savi
- Zakon o političnih strankah
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
- Sklep o financiranju političnih strank v Občini Zagorje ob Savi
- Pravilnik o plačah, sejninah in drugih prejemkih funkcionarjev Občine Zagorje ob Savi, članov delovnih teles
občinskega sveta, članov občasnih delovnih teles, članov drugih organov občine in predsednikov krajevnih
skupnosti
- Odlok o priznanjih Občine Zagorje ob Savi
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje materialnih, finančnih in kadrovskih virov za delovanje občinskega sveta in drugih delovnih teles ter
političnih strank.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je učinkovito delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles. Merilo, ki bo pokazalo doseganje
zastavljenih ciljev so realizirane seje občinskega sveta in njegovih delovnih teles, sprejem aktov in njihova objava v
uradnih glasilih.

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov
Vrednost: 43.000 €
Opis podprograma
Občinska volilna komisija je organ, ki je pristojen za izvedbo volitev na lokalni ravni. Gre za izvrševanje volilne
pravice v okviru sistema lokalne samouprave.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o lokalnih volitvah
- Zakon o volitvah v državni zbor
- Vsakokratni rokovnik za načrtovanje volilnih opravil
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- Občinska volilna komisija v okviru svojih pristojnosti zagotavlja pogoje, da se uresničuje volilna pravica.
- Zagotavljanje učinkovite in zakonite izvedbe lokalnih volitev.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Plačilo stroškov plakatiranja ob referendumu izvedenem v letu 2015.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov
Vrednost: 99.987 €
Opis podprograma
Podprogram "Dejavnost župana in podžupanov" je opredeljen z zakonom o lokalni samoupravi in občinskim
statutom. Župan kot izvršilni organ med drugim skrbi za objavo sprejetih predpisov, skrbi za izvajanje splošnih
aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta, usmerja in nadzoruje delo občinske uprave.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Občine Zagorje ob Savi
- Zakon o političnih strankah
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
- Sklep o financiranju političnih strank v Občini Zagorje ob Savi
Stran 30 od 192

- Pravilnik o plačah, sejninah in drugih prejemkih funkcionarjev Občine Zagorje ob Savi, članov delovnih teles
občinskega sveta, članov občasnih delovnih teles, članov drugih organov občine in predsednikov krajevnih
skupnosti
- Odlok o priznanjih Občine Zagorje ob Savi
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- Zagotavljanje materialnih, kadrovskih pogojev za delovanje župana.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- Učinkovito delovanje župana in njegovih strokovnih služb, ki se kaže v izvedbi posameznih protokolarnih
dogodkov in vodenjem občine kot celote.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
Vrednost: 21.700 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje"Ekonomska in fiskalna administracija" zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo
javnih financ.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dokumenti ne obstajajo.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
- prilagajanje odhodkov proračuna razpoložljivim prihodkom
- reforma javnih financ predvsem v smislu učinkovitega, preglednega in racionalnega upravljanja z javnimi
financami
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
•
•

0202 Urejanje na področju fiskalne politike
0203 Fiskalni nadzor

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
Vrednost: 11.700 €
Opis glavnega programa
Glavni program "Urejanje na področju fiskalne politike" zajema sredstva za izvajanje plačilnega prometa, pobiranje
občinskih dajatev in upravljanje z javnimi financami.
Dolgoročni cilji glavnega programa
- Dolgoročni cilj na področju fiskalne politike je prilagajanje odhodkov proračuna razpoložljivim prihodkom ob
upoštevanju meril likvidnosti in varnosti.
- Na področju upravljanja s proračunom in finančnim premoženjem je dolgoročni cilj reforma javnih financ
predvsem v smislu učinkovitega, preglednega in racionalnega upravljanja z javnimi financami.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- učinkovito vodenje fiskalne politike ter učinkovit nadzor nad gospodarnim in transparentnim ravnanjem z javnimi
sredstvi
- prilagajanje prihodkov proračuna odhodkom s čim nižjimi stroški financiranja
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike v okviru oddelka za javne finance

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
Vrednost: 11.700 €
Opis podprograma
Podprogram "Urejanje na področju fiskalne politike" vključuje stroške prodaje terjatev in kapitalskih deležev,
stroške plačilnega prometa - provizija Uprave Republike Slovenije za javna plačila, provizije Banke Slovenije.
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Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o plačilnem prometu
- Zakon o davčni službi in uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog Davčne uprave Republike Slovenije za
zavode, sklade in lokalne skupnosti
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Optimiziranje stroškov plačilnega prometa
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- redno plačevanje provizij v skladu s tarifo Uprave RS za javna plačila, tarifo poslovnih bank in drugimi pravnimi
podlagami

0203 - Fiskalni nadzor
Vrednost: 10.000 €
Opis glavnega programa
V glavnem programu "Fiskalni nadzor" je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine.
Nadzorni odbor kot organ nadzora vrši nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, namensko porabo in
smotrno porabo proračunskih sredstev ter nadzor nad finančnim poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj, ki se nanaša na delovanje nadzornega odbora je:
- pravočasno in kvalitetno poročanje občinskemu svetu in županu o rezultatih nadzora
- z izvajanjem nadzorov prispevati k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotrnosti pri porabi javnih sredstev
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je priprava letnega programa dela tega organa in izvajanje nalog v skladu s tem programom.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
02039001 Dejavnost nadzornega odbora v okviru Nadzornega odbora

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora
Vrednost: 10.000 €
Opis podprograma
Podprogram "Dejavnost nadzornega odbora" vključuje nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialne
stroške, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora,...
Zakonske in druge pravne podlage
Zakonske in druge pravne podlage
- Statut Občine Zagorje ob Savi
- Poslovnik o delu nadzornega odbora Občine Zagorje ob Savi
- Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov občinskega sveta, članov delovnih teles občinskega
sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Pravočasno in kvalitetno poročati občinskemu svetu in županu o tem ali so bila sredstva pravilno in smotrno
porabljena in ali računovodski izkazi resnično in pošteno izkazujejo prihodke in odhodke ter sredstva in obveznosti
do virov sredstev.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je, da se z izvajanjem nadzorov prispeva k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotrnosti v poslovanju
uporabnikov javnih sredstev. Izvedeni nadzori (določeni v letnem planu nadzornega odbora in predstavljeni v okviru
PP) in pripravljena poročila bodo kazalec za merljivost dosega cilja.
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04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
Vrednost: 548.855 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje "Skupne administrativne službe in splošne javne storitve" zajema vse tiste storitve, ki jih posamezni
oddelki opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov; in sicer na področju vodenja kadrovskih
zadev, informacijske infrastrukture, elektronskih storitev, obveščanja domače in tuje javnosti, izvedba protokolarnih
dogodkov in razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dokumentov dolgoročnega razvoja ni.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
- zagotavljanje kadrovskih, materialnih in drugih pogojev za delo administrativnih služb na področjih, ki so
opredeljeni v opisu proračunske porabe
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
•
•

0402 Informatizacija uprave
0403 Druge skupne administrativne službe

0402 - Informatizacija uprave
Vrednost: 12.000 €
Opis glavnega programa
Glavni program "Informatizacija uprave" vključuje sredstva za zagotavljanje delovanja centralne in lokalne
informacijsko komunikacijske tehnologije, njeno posodabljanje, razvoj in vzdrževanje ter za elektronske storitve.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Informatizacija občinske uprave je pomemben element, ki zagotavlja sodobne načine uporabe informacijske
tehnologije v občinski upravi in hkrati omogoča nove rešitve za bolj učinkovito občinsko upravo. Uvedba sodobnih
informacijsko komunikacijskih poti bo zmanjšala potrebo po fizični prisotnosti občanov pri urejanju zadev,
zmanjšala se bo tudi potreba po papirnem komuniciranju.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilji so znižanje stroškov ter povečati prihranke tako na strani občinske uprave kot na strani občanov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
04029002 Elektronske storitve v okviru oddelka za splošne zadeve

04029002 - Elektronske storitve
Vrednost: 12.000 €
Opis podprograma
Podprogram "Elektronske storitve" vključuje zagotavljanje delovanja centralne in lokalne informacijsko
komunikacijske tehnologije, njeno posodabljanje, vzdrževanje in razvoj.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o lokalni samoupravi
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje ustrezne programske opreme za delovanje občinske uprave in Medobčinskega inšpektorata Zasavja.
Gre za kontinuiteto projekta s stalnimi nalogami, ki zaradi svoje narave nima zaključka.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Opredeljeni z obrazložitvijo proračunskih postavk - PP v okviru podprograma.
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0403 - Druge skupne administrativne službe
Vrednost: 536.855 €
Opis glavnega programa
Glavni program "Druge skupne administrativne službe" vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo
protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter
sredstva za poslovne prostore občine.
Dolgoročni cilji glavnega programa
- zagotavljanje kadrovskih in materialnih pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov
- skrb za redno in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov
- zagotavljanje javnosti dela z objavo občinskih predpisov in drugih objav
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- izvedba protokolarnih dogodkov
- izvedba planiranih investicij
- objava občinskih predpisov v uradnem glasilu in drugih objav
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami:
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
Uporabniki:
Občinski svet
Župan
oddelek za splošne zadeve, oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo ter oddelek za gospodarske javne službe
KS Čemšenik, KS Izlake, KS Mlinše, KS Kisovec, KS Podkum, KS Šentgotard, KS Jože Marn, KS Franc Farčnik,
KS Ravenska vas, KS Rudnik Toplice, KS Kotredež, KS Šentlambert in KS Tirna

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti
Vrednost: 13.000 €
Opis podprograma
Podprogram "Obveščanje domače in tuje javnosti" vključuje objave občinskih predpisov v uradnem glasilu občine
(Uradni list Republike Slovenije ali drugo uradno glasilo), izdelavo občinske zastave in grba, izdelavo celostne
podobe občine, izdelavo in vzdrževanje spletnih strani občine.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o lokalni samoupravi
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- Obveščenost javnosti s splošnimi in posamičnimi akti občine, objava predpisov v uradnem glasilu.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- opredeljeni z obrazložitvijo proračunskih postavk - PP v okviru podprograma

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov
Vrednost: 354.750 €
Opis podprograma
Podprogram "Izvedba protokolarnih dogodkov" vključuje protokolarne stroške, pokroviteljstva občine pri
prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroške praznovanja občinskega in krajevnih praznikov ter
državnih praznikov.
Stran 34 od 192

Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v RS
- Pravilnik o protokolarnih obveznostih Občine Zagorje ob Savi
- Odlok o priznanjih Občine Zagorje ob Savi
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- priprava kvalitetnih prireditev, ki jih bodo občani sprejeli
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- opredeljeni z obrazložitvijo proračunskih postavk - PP v okviru podprograma.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
Vrednost: 169.105 €
Opis podprograma
Podprogram "Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem" vključuje stroške izvršb in drugih sodnih
postopkov, pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine (tudi
protokolarnih prostorov), investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, investicije v poslovne
prostore v lasti občine.
Program zajema aktivnosti vezane na urejanje razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem občine in
zagotavlja prostorske ter tehnične pogoje za delo občinske uprave.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih naročilih
- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj občine je, da skrbi za svoje premoženje čim bolj racionalno in gospodarno. To vključuje skrb za redno tekoče in
investicijsko vzdrževanje objektov in poslovnih prostorov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvedba planiranih investicijskih vlaganj oziroma realizacija ciljev, ki so zapisani v načrtu razpolaganj in
pridobivanj stvarnega premoženja občine za to leto.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
Vrednost: 1.250.064 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje "Lokalna samouprava" zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in
drugih oblik povezovanja občin. Zakonodaja zavezuje občino, da mora za nemoteno delovanje občine oz. njenih
strokovnih služb zagotavljati tudi sredstva za plače, kot tudi sredstva za delovanje krajevnih skupnosti.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
- zagotavljanje finančnih in materialnih pogojev za delovanje občinske uprave in krajevnih skupnosti
- sodelovanje, usklajevanje ter spremljanje regionalnega in lokalnega razvoja na vseh področjih ter vključevanje
zainteresiranih subjektov v regiji
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
•
•
•

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
0603 Dejavnost občinske uprave

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija
vladne in lokalne ravni
Vrednost: 42.659 €
Stran 35 od 192

Opis glavnega programa
Glavni program "Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni" vključuje
sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje ožjih delov občin in zvez občin in različne oblike
povezovanja občin (združenja in druge oblike povezovanja občin).
Dolgoročni cilji glavnega programa
- članstvo občine v interesnih združenjih
- učinkovito črpanje evropskih sredstev (strukturni in kohezijski skladi) in drugih sredstev
- zmanjšanje razvojnega zaostanka regije
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilji so, da občina še naprej ostaja članica združenja SOS in Združenja občin Slovenije, se udeležuje njihovih
predavanj, seminarjev in tako pridobiva informacije, znanje in izkušnje s posameznih področij njenega delovanja.
Na področju regionalnega in lokalnega razvoja zajema pripravo in prijavo ter izvedbo lokalnih regionalnih ter
drugih projektov za črpanje evropskih in drugih sredstev.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami:
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti
Uporabniki: Občinski svet in oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti
Vrednost: 4.700 €
Opis podprograma
Podprogram "Nacionalno združenje lokalnih skupnosti" vključuje delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave
(Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije).
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o lokalni samoupravi
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Članstvo v SOS.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Spremljanje vsebin združenj SOS in ZOS.

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti
Vrednost: 37.959 €
Opis podprograma
Podprogram "Povezovanje lokalnih skupnosti" vključuje druge oblike povezovanja občin (stanovanjska zbornica,
delovanje regionalne razvojne agencije).
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- Uredba o regionalnih razvojnih programih
- Državni razvojni program prioritet in investicij (DRPI) 2014-2017
- Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- učinkovito črpanje evropskih sredstev (strukturni in kohezijski skladi) in drugih sredstev
- zmanjšanje razvojnega zaostanka regije
Kazalnik, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, je uspešno črpanje evropskih in drugih sredstev na
podlagi izvedenih projektov.
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj je spremljanje izvedbe Izvedbenega načrta RRP Zasavske regije.
Kazalec uspešnosti bo učinkovitost črpanja evropskih in drugih sredstev.

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
Vrednost: 38.664 €
Opis glavnega programa
Glavni program "Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin" vključuje sredstva za delovanje
ožjih delov občin in zvez občin. Obveznosti občine za financiranje delovanja krajevnih skupnosti so opredeljene v
Zakonu o lokalni samoupravi, občinskem statutu in ustreznem odloku o krajevnih skupnostih. Iz občinskega
proračuna se krajevnim skupnostim zagotavljajo sredstva za njihovo delovanje.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji so:
- skrb svetov krajevnih skupnosti za nenehen razvoj ožjih skupnosti
- učinkovito sodelovanje občine in krajevnih skupnosti
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- strokovna in pravočasna priprava gradiv za nemoteno delovanje ožjih delov občine
- sodelovanje na sejah svetov krajevnih skupnosti in izboljšanje pogojev dela zanje.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
06029001 Delovanje ožjih delov občin v okviru vseh krajevnih skupnosti
Ta glavni program se izvaja znotraj vseh krajevnih skupnosti občine Zagorje ob Savi.

06029001 - Delovanje ožjih delov občin
Vrednost: 38.664 €
Opis podprograma
Podprogram "Delovanje ožjih delov občin" vključuje delovanje ožjih delov občin, v okviru podprograma se
zagotavljajo sredstva za pokrivanje stroškov, ki omogočajo dejavnosti krajevnih skupnosti (obratovalni stroški).
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o lokalni samoupravi
- Odlok o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Občini Zagorje ob Savi
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- skrb svetov krajevnih skupnosti za nenehen razvoj ožjih delov občine
- učinkovito sodelovanje občine in krajevnih skupnosti
- skrb za boljše pogoje za delovanje svetov krajevnih skupnosti
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- udeležba na sejah svetov krajevnih skupnosti
- korespondenca med županom, občinsko upravo in sveti krajevnih skupnosti
- obveščanje o aktivnostih krajevne skupnosti na občinski spletni strani
- kvalitetno in ažurno izvajanje nalog za potrebe krajevnih skupnosti

0603 - Dejavnost občinske uprave
Vrednost: 1.168.741 €
Opis glavnega programa
Glavni program "Dejavnost občinske uprave" vključuje sredstva za delovanje občinske uprave, (plače, materialni
stroški, stroški revizije proračuna) skupnega organa občin ustanoviteljic za področje redarstva in inšpekcije ter
investicijska vlaganja v upravno stavbo.
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Dolgoročni cilji glavnega programa
- namenska poraba proračunskih sredstev, tako, da je izvajanje upravnih storitev zakonito, pravočasno in
gospodarno
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- realizacija plač
- izvedba planiranih investicij in investicijskega vzdrževanja
- zagotavljanje pogojev za izvajanje letne revizije poslovanja občinskega proračuna in triletne revizije poslovanja
proračunskih uporabnikov
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
06039001 Administracija občinske uprave
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
Podprograma se izvajata znotraj naslednjih proračunskih uporabnikov:
oddelek za splošne zadeve
oddelek za javne finance
KS Čemšenik in KS Izlake

06039001 - Administracija občinske uprave
Vrednost: 1.161.741 €
Opis podprograma
Podprogram "Administracija občinske uprave" vključuje plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za materialne
stroške, revizijsko dejavnost, medobčinski inšpektorat in počitniško dejavnost (upravljanje in vzdrževanje
počitniških objektov).
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o delovnih razmerjih
- Kolektivna pogodba za javni sektor
- Zakon o javnih financah
- Odlok o ustanovitvi MIR Zasavje
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Namenska poraba proračunskih sredstev za plače, materialne stroške in skupni organ MIR, tako, da je izvajanje
upravnih storitev zagotovljeno zakonito in pravočasno, in da je poslovanje proračuna in proračunskih uporabnikov
redno (letno oziroma triletno) revidirano.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Opredeljeni so z obrazložitvijo proračunskih postavk - PP v okviru podprograma.

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje
občinske uprave
Vrednost: 7.000 €
Opis podprograma
Podprogram "Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave"
vključuje tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje
upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o javnih naročilih
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Kolektivna pogodba za javni sektor
- Zakon o javnih financah

Stran 38 od 192

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- izboljšanje pogojev dela za zaposlene in izboljšati dostop za stranke
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- opredeljeni so z obrazložitvami proračunskih postavk - PP v okviru podprograma

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
Vrednost: 508.984 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje "Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih "zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite,
obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč. Poslanstvo sistema varstva pred naravnimi nesrečami
je zmanjšati število nesreč in preprečiti oziroma ublažiti njihove posledice, v primeru nesreč pa obvarovati ljudi,
živali, materialne in druge dobrine ter okolje pred uničenjem, poškodbami in drugimi posledicami naravnih in
drugih nesreč.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
- zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti in opremljenosti
z izboljševanjem sodelovanja med službami ter z izboljševanjem organiziranosti)
- zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev oziroma
zmanjševanje števila žrtev in drugih posledic teh nesreč
- hitra obnova pogojev za "normalno" življenje ljudi
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Vrednost: 508.984 €
Opis glavnega programa
Glavni program "Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami" vključuje sredstva za izvedbo programa varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom. Splošni cilj varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami je glede na razpoložljive človeške in materialne vire zmanjšati število naravnih nesreč in
preprečiti oziroma ublažiti njihove posledice.
Sestavni del tega cilja je tudi izboljšanje pripravljenosti, odzivnosti, racionaliziranosti in učinkovitosti ukrepanja ob
posameznih vrstah nesreč. Cilj zaščite, reševanja in pomoči pa je obvarovati ljudi, živali, materialne in druge
dobrine, kulturno dediščino ter okolje pred uničenjem, poškodbami in drugimi posledicami nesreč.
Dolgoročni cilji glavnega programa
- zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa,povečevanjem usposobljenosti in opremljenosti z
izboljševanjem sodelovanja med službami ter z izboljševanjem organiziranosti)
- zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev oziroma
zmanjševanje števila žrtev in drugim posledic teh nesreč
- hitra obnova pogojev za "normalno" življenje ljudi
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- ohraniti ali izboljšati požarno pokritje območja občine
- prenos nalog zaščite in reševanja iz dolžnostnih formacij na prostovoljne in pogodbene izvajalce
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
Podprograma se izvajata znotraj oddelka za splošne zadeve

Stran 39 od 192

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
Vrednost: 18.000 €
Opis podprograma
Podprogram "Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč" vključuje organiziranje, opremljanje in
usposabljanje organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in
opremljanje društev in drugih organizacij, usposabljanje in opremljanje gasilcev, organiziranje, razvijanje in vodenje
osebne in vzajemne zaščite, vzdrževanje javnih zaklonišč in druge nastanitve prebivalstva v primeru naravnih nesreč
in drugih nesreč.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Zakon o varstvu pred požarom
- Zakon o gasilstvu
- Zakon o varstvu pred utopitvami
- Zakon o Rdečem križu
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč
- Uredba o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja
- Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja
- Odredba o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite
- Navodilo za obveščanje ob naravnih in drugih nesrečah
- Navodilo o pripravi ocen ogroženosti
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
S sofinanciranjem delovanja omogočiti društvom in organizacijam s področja zaščite in reševanja kvalitetno in
strokovno delo in pripravljenost na posredovanje.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Obrazloženi z obrazložitvijo proračunskih postavk - PP v okviru podprograma.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
Vrednost: 490.984 €
Opis podprograma
Podprogram "Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč" vključuje stroške operativnega delovanja organov,
enot in služb civilne zaščite, stroške operativnega delovanja društev in drugih organizacij, stroške dejavnost
poklicnih gasilskih enot, dejavnosti gasilskih društev in občinskih gasilskih zvez, investicijsko vzdrževanje gasilskih
domov, gasilskih vozil in gasilske opreme (financirane tudi s požarno takso), investicije v gasilske domove, gasilska
vozila in opremo.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Zakonu o varstvu pred požarom
- Zakonu o gasilstvu
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč
- Uredba o požarni taksi
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- Uspešno in učinkovito delovanje reševalnih služb in sestav
- Enakovreden razvoj in opremljanje gasilskih enot ter enot CZ glede na potrebe v lokalni skupnosti
- Enakomerna materialna opremljenost gasilskih enot v občini Zagorje ob Savi in načrtno posodabljati zahtevnejšo
gasilsko tehniko
- Izobraževanje in usposabljanje pripadnikov prostovoljnih gasilskih enot in skrb za nadaljnji razvoj prostovoljnega
gasilstva v Občini Zagorje ob Savi
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Obrazloženi z obrazložitvijo proračunskih postavk - PP v okviru podprograma

Stran 40 od 192

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
Vrednost: 9.000 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje "Notranje zadeve in varnost" zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Nacionalni program prometne varnosti
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Vplivati na povečanje osveščenosti prebivalcev občine pri ravnanju v prometu
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost
Vrednost: 9.000 €
Opis glavnega programa
Glavni program "Policijska in kriminalistična dejavnost" zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in
notranje varnosti v občini.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zvišati varnost udeležencev v prometu na višjo stopnjo.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Obrazloženi z obrazložitvijo proračunskih postavk - PP v okviru posameznega podprograma.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
08029001 Prometna varnost se izvaja znotraj oddelka za gospodarske javne službe

08029001 - Prometna varnost
Vrednost: 9.000 €
Opis podprograma
Podprogram "Prometna varnost" vključuje delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
(zagotavljanje prometne varnosti na prvi šolski dan, izvedba sej in terenskih ogledov komisij, izvedba preventivnih
akcij v prometu, najem in nakup preventivnih izdelkov, storitev...).
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o policiji
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o cestah
- Zakon o voznikih
- Zakon o motornih vozilih
- Zakon o pravilih cestnega prometa
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Sofinanciranje programov in dejavnosti , ki vplivajo na povečanje varnosti v cestnem prometu.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Obrazloženi z obrazložitvijo proračunskih postavk - PP v okviru podprograma.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
Vrednost: 165.000 €

Stran 41 od 192

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje "Trg dela in delovni pogoji" zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer spodbujanja
odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
- sledenje k polni zaposlenosti
- izboljšanje kvalitete delovnih mest
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1003 Aktivna politika zaposlovanja

1003 - Aktivna politika zaposlovanja
Vrednost: 165.000 €
Opis glavnega programa
Glavni program "Aktivna politika zaposlovanja" vključuje sredstva za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest s
ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del na področjih, ki se
financirajo iz občinskega proračuna (socialno-varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih
in kmetijskih) oziroma sredstva za sofinanciranje projektnega pristopa pri sofinanciranju kadrovske prenove podjetij
in preprečevanja prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost.
Dolgoročni cilji glavnega programa
- znižanje števila dolgotrajno brezposelnih
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Obrazloženi z obrazložitvijo proračunskih postavk - PP v okviru podprograma.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
10039001 Program se izvaja znotraj Oddelka za družbene dejavnosti ter Oddelka za gospodarske javne službe

10039001 - Povečanje zaposljivosti
Vrednost: 165.000 €
Opis podprograma
Podprogram "Povečanje zaposljivosti" vključuje zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe (javna
dela).
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o urejanju trga dela
- Pravilnik o izboru in sofinanciranju javnih del
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- znižanje števila dolgotrajno brezposelnih oseb
- vključevanje brezposelnih v javna dela
- prehajanje delavcev iz programa javnih del v redno zaposlitev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Obrazloženi z obrazložitvijo proračunskih postavk - PP v okviru podprograma.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
Vrednost: 104.101 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje "Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo" zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje
kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in
ribištva.
Stran 42 od 192

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Zakon o kmetijstvu
- Program razvoja podeželja RS 2014-2020
- Zakon o gozdovih
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
- ohranjanje kmetijskih gospodarstev in poseljenosti podeželja ter krajine
- povečevanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva in njegovo prestrukturiranje ter razvoj dopolnilnih dejavnosti
- bolj razvito omrežje gozdnih prometnic in boljše možnosti za koriščenje drugih funkcij gozdov
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva
1103 Splošne storitve v kmetijstvu
1104 Gozdarstvo

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva
Vrednost: 72.601 €
Opis glavnega programa
Glavni program "Program reforme kmetijstva in živilstva" vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in
živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij.
Dolgoročni cilji glavnega programa
- ohranjena dejavnost društev
- ohranjena in posodobljena obstoječa kmetijska gospodarstva
- poseljeno podeželje, urejen videz kulturne krajine
- povečana konkurenčna sposobnost kmetij in njihovo prestrukturiranje
- povezovanje kmetijskih in nekmetijskih dejavnosti na podeželju (LAS)
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvedba javnega razpisa za različne namene: naložbe v kmetijska gospodarstva v zvezi s primarno proizvodnjo,
urejanje kmetijskih zemljišč in dostopov, ureditev pašnikov - ograditev s pašno ograjo, delovanje lokalne akcijske
skupine, delovanje društev na področju kmetijstva.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
11029003 Zemljiške operacije
Vsi podprogrami se izvajajo znotraj oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo.

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
Vrednost: 32.000 €
Opis podprograma
Podprogram "Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu" vključuje podpore za sofinanciranje: programov dela
društev na področju kmetijstva, naložb v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (posodabljanje kmetijskih
gospodarstev), urejanja kmetijskih zemljišč in dostopov, ureditev pašnikov - ograditev s pašno ograjo, delovanja
Lokalne akcijske skupine.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o kmetijstvu
- Uredba Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in
gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o
delovanju Evropske unije
- Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju
Evropske unije pri pomoči de minimis
- Uredba o posredovanju vsebine in poročanju podatkov o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva
- Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu "de
minimis"
Stran 43 od 192

- Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Zagorje ob Savi za programsko
obdobje 2015-2020
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
-

ohranjena dejavnost društev (prijave društev na javni razpis)
ohranjena in posodobljena obstoječa kmetijska gospodarstva (število investicij v kmetijska gospodarstva)
poseljeno podeželje, urejen videz kulturne krajine (površina kmetijskih zemljišč v zaraščanju)
povečana konkurenčna sposobnost kmetij in njihovo prestrukturiranje (število investicij v kmetijska gospodarstva)
povezovanje kmetijskih in nekmetijskih dejavnosti na podeželju (število realiziranih projektov)

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvedba javnih razpisov (možnost prijave za različne namene), pogodba o delovanju LAS.

11029003 - Zemljiške operacije
Vrednost: 40.601 €
Opis podprograma
Podprogram "Zemljiške operacije" vključuje urejanje kmetijskih zemljišč in dostopov ter ograditev pašnikov s
pašno ograjo.
Zakonske in druge pravne podlage
-Zakon o kmetijstvu
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- ohranjen obseg obstoječih kmetijskih zemljišč v uporabi in omogočena strojna obdelava le-teh (površina zemljišč)
- nova zemljišča, primerna za kmetijsko obdelavo in pridelavo (površina zemljišč)
- reja živali na prostem (površina ograjenih pašnikov)
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanih in posodobljenih 10 ha kmetijskih zemljišč (število zaključenih naložb, obseg urejenih zemljišč), reja
živali na prostem (število in obseg novih pašnikov).

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu
Vrednost: 18.000 €
Opis glavnega programa
Glavni program "Splošne storitve v kmetijstvu" vključuje sredstva za delovanje služb in javnih zavodov ter sredstva
za varovanje zdravja živali na občinski ravni.
Dolgoročni cilji glavnega programa
- optimalna skrb za zapuščene živali
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- opredeljeni so z obrazložitvijo proračunskih postavk - PP znotraj podprograma
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali
Ta podprogram se izvaja znotraj oddelka za okolje in prostor.

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali
Vrednost: 18.000 €
Opis podprograma
Podprogram "Zdravstveno varstvo rastlin in živali" vključuje sofinanciranje zavetišč (azilov) za živali, društev za
zaščito živali.
Zakonske in druge pravne podlage
-Zakon o zaščiti živali
Stran 44 od 192

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- oskrba zapuščenih živali
- zmanjšanje števila kotitev potepuških živali (sterilizacija)
- zmanjšanje števila potepuških živali
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- najem boksov in oskrba zapuščenih živali
- kastracija in sterilizacija prostoživečih mačk

1104 - Gozdarstvo
Vrednost: 13.500 €
Opis glavnega programa
Glavni program "Gozdarstvo" vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.
Dolgoročni cilji glavnega programa
- bolj razvito omrežje gozdnih prometnic za racionalnejše gospodarjenje z gozdovi
- izboljšanje možnosti za koriščenje drugih funkcij gozdov na neškodljiv način
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake)
- zmanjšanje stroškov rednega vzdrževanja
- dolžina rekonstruiranih gozdnih cest
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest, znotraj oddelka za gospodarske javne službe.

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
Vrednost: 13.500 €
Opis podprograma
Podprogram "Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest" vključuje gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanje gozdnih cest in
druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake).
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o gozdovih
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- bolj razvito omrežje gozdnih prometnic za racionalnejše gospodarjenje z gozdovi
- zagotovitev možnosti za koriščenje drugih funkcij gozdov na neškodljiv način
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vleke).

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH
SUROVIN
Vrednost: 28.100 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje "Pridobivanje in distribucija energetskih surovin" zajema izvajanje programov na področju oskrbe z
električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije, oskrbe s toplotno energijo in učinkovito
rabo energije.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Resolucija o Nacionalnem energetskem programu
- Lokalne energetski koncept Občine Zagorje ob Savi
- Energetski zakon (EZ-1)
Stran 45 od 192

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
- zagotavljanje kvalitetne oskrbe z energetskimi surovinami
- povečevanje zanesljivosti delovanja energetskih omrežij
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
•
•

1206 Urejanje področja učinkovite rabe obnovljivih virov energije
1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije
Vrednost: 23.100 €
Opis glavnega programa
Glavni program "Urejanje področja učinkovite rabe obnovljivih virov energije" vključuje sredstva za izdatke na
področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.
Dolgoročni cilji glavnega programa
- povečati obseg rabe obnovljivih virov energije
- učinkovitejša raba energije
- zmanjšanje onesnaženosti zraka
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- Opredeljeni so v obrazložitvi proračunske postavke - PP v okviru podprograma.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije v okviru oddelka za gospodarske javne službe.

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije
Vrednost: 23.100 €
Opis podprograma
Podprogram "Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije" vključuje aktivnosti pri projektih, ki so povezani z
izkoriščanjem obnovljivih virov energije. Namen projekta je izkoristiti potencialne obnovljive vire energije.
Zakonske in druge pravne podlage
- Energetski zakon, Nacionalni energetski program, Lokalni energetski koncept
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- povečati obseg rabe obnovljivih virov energije
- učinkovitejša raba energije
- zmanjšanje onesnaženosti zraka
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- Opredeljeni so v obrazložitvi proračunskih postavk - PP.

1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije
Vrednost: 5.000 €
Opis glavnega programa
Glavni program "Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije" vključuje sredstva za izdatke na
področju oskrbe s toplotno energijo.
Dolgoročni cilji glavnega programa
- cenovno in ekološko optimalno ogrevanje v Občini Zagorje ob Savi
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- Opredeljeni so v obrazložitvi proračunske postavke - PP v okviru podprograma.
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
12079001 Oskrba s toplotno energijo v okviru oddelka za gospodarske javne službe

12079001 - Oskrba s toplotno energijo
Vrednost: 5.000 €
Opis podprograma
Podprogram "Oskrba s toplotno energijo" vključuje aktivnosti pri projektih oskrbe s toplotno energijo in daljinskim
ogrevanjem.
Zakonske in druge pravne podlage
- Energetski zakon
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- cenovno in ekološko optimalno ogrevanje v Občini Zagorje ob Savi
- trajnostni razvoj
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- Opredeljeni so v obrazložitvi proračunske postavke - PP v okviru podprograma.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE
Vrednost: 1.959.660 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje "Promet, prometna infrastruktura in komunikacije" zajema področje cestnega prometa in infrastrukture,
železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije
- Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa
- Občinski prostorski načrt (OPN) in Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)
- Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007-2013
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Programi v okviru tega področja občinskega proračuna so namenjeni zagotavljanju usklajenega, zanesljivega in
ekonomsko učinkovitega delovanja celotnega prometnega sistema, s poudarkom na trajni mobilnosti, za doseganje
večje prometne varnosti in večje mobilnosti prebivalstva, z namenom povečanja konkurenčnosti na regionalni ravni,
povezovanja obrobnih območij občine in boljše oskrbe lokalnega gospodarstva.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1302 Cestni promet in infrastruktura
1306 Telekomunikacije in pošta

1302 - Cestni promet in infrastruktura
Vrednost: 1.957.967 €
Opis glavnega programa
Glavni program "Cestni promet in infrastruktura" vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih
cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje
in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.
Dolgoročni cilji glavnega programa
- razvoj občinskega cestnega omrežja, ki bo omogočal nemoteno in varno odvijanje prometa ter povečal varnost
udeležencev v prometu in prebivalstva ob cestah
- zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje
Stran 47 od 192

- spodbujanje gospodarskega razvoja občine preko skrajševanja potovalnih časov, zmanjšanja zastojev v prometu,
boljše medregijske povezanosti ter navezave na državne ceste
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V okviru programa se uresničujejo naloge na področju razvoja cestnega prometa in infrastrukture, in sicer gradnja
lastnega omrežja ter vzdrževanje in razvoj občinskega cestnega omrežja. Glavni letni cilji so opredeljeni v okviru
proračunskih postavk in konkretnih projektov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13029003 Urejanje cestnega prometa
13029004 Cestna razsvetljava
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
Ti podprogrami se izvajajo v okviru oddelka za gospodarske javne službe in delno v krajevnih skupnostih občine.

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
Vrednost: 731.888 €
Opis podprograma
Podprogram "Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest" vključuje upravljanje in tekoče vzdrževanje
lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje
in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje
prometa - grbine).
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o javnih cestah
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- Odlok o rednem vzdrževanju občinskih cestah
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Odlok o občinskih cestah
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- kvalitetno upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskega cestnega omrežja,
- tekoče odvijanje cestnega prometa,
- povečanje prometne varnosti in pretočnosti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko),
- upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti (letno in zimsko),
- upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire
za umirjanje prometa - grbine).

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
Vrednost: 524.669 €
Opis podprograma
Podprogram "Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest" vključuje gradnjo in investicijsko vzdrževanje
lokalnih cest, gradnjo in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne
infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa grbine).
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o javnih cestah
- Odlok o rednem vzdrževanju občinskih cestah
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- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest
- Odlok o občinskih cestah
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- razvoj cestnega prometa in infrastrukture: gradnja cestnega omrežja (nove cestne povezave);
- tekoče odvijanje cestnega prometa;
- povečanje prometne varnosti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest;
- gradnjo in investicijsko vzdrževanje javnih poti;
- gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi,
varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine). Glavni letni cilji so opredeljeni v okviru proračunskih
postavk in konkretnih projektov znotraj tega podprograma.

13029003 - Urejanje cestnega prometa
Vrednost: 48.310 €
Opis podprograma
Podprogram "Urejanje cestnega prometa" vključuje upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih
postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje, sofinanciranje vseh vrst avtobusnih linij,
kategorizacijo cest, bank prometnih podatkov, prometnih tokov, gradnjo in investicijsko vzdrževanje parkirišč,
avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o javnih cestah
- Odlok o rednem vzdrževanju občinskih cestah
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Odlok o občinskih cestah
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ključne naloge občine pri urejanju cestnega prometa se nanašajo predvsem na izvajanje ukrepov s področja
prometne varnosti, zagotavljanje in spodbujanja javnega potniškega prometa, pripravo občinskih predpisov s
področja kategorizacije občinskih cest, vzdrževanje banke cestnih podatkov, urejanje prometnih tokov ter gradnjo,
investicijsko vzdrževanje, tekoče vzdrževanje in upravljanje parkirišč in avtobusnih postajališč ter prometne
signalizacije, neprometnih znakov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč;
- gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč;
- upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne signalizacije;
- gradnja in investicijsko vzdrževanje prometne signalizacije;
- upravljanje in tekoče vzdrževanje avtobusnih postajališč;
- upravljanje in tekoče vzdrževanje neprometnih znakov;
- vzdrževanje banke prometnih podatkov. Glavni letni cilji so opredeljeni v okviru proračunskih postavk in
konkretnih projektov znotraj tega podprograma.

13029004 - Cestna razsvetljava
Vrednost: 265.100 €
Opis podprograma
Podprogram "Cestna razsvetljava" vključuje upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in
investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o cestah
- Zakon o pravilih cestnega prometa
- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja
- Odlok o urejanju javne razsvetljave
Stran 49 od 192

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- zmanjševanje porabe električne energije za javno razsvetljavo;
- prilagoditev objektov in naprav javne razsvetljave zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaževanja okolja;
- zagotavljanje oziroma povečevanje prometne varnosti z izboljšanjem osvetlitve občinskih cest in javnih površin
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- postopno zmanjševanje porabe električne energije za javno razsvetljavo;
- postopna prilagoditev objektov in naprav javne razsvetljave zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaževanja okolja. Glavni letni cilji so opredeljeni v okviru proračunskih postavk in konkretnih projektov znotraj
tega podprograma.

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
Vrednost: 388.000 €
Opis podprograma
Podprogram "Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest" vključuje sofinanciranje investicij in
investicijskega vzdrževanja na državnih cestah.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o javnih cestah
- Zakon o varnosti cestnega prometa
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- razvoj cestnega prometa in infrastrukture: gradnja cestnega omrežja (nove cestne povezave);
- tekoče odvijanje cestnega prometa;
- povečanje prometne pretočnosti in varnosti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja na državnih cestah - obvoznica Ruardi

1306 - Telekomunikacije in pošta
Vrednost: 1.693 €
Opis glavnega programa
Glavni program "Telekomunikacije in pošta" vključuje sredstva za investicijska vlaganja v telekomunikacijo in
pošto
Dolgoročni cilji glavnega programa
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- Opredeljeni so v obrazložitvi proračunske postavke - PP
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje
Ta podprogrami se izvaja v okviru oddelka za gospodarske javne službe.

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje
Vrednost: 1.693 €
Opis podprograma
Podprogram "Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje" vključuje investicijska vlaganja v
telekomunikacijo in pošto.
Zakonske in druge pravne podlage
Načrt razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020 (osnutek)

Stran 50 od 192

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti občanom Zagorja boljše širokopasovne storitve.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti dostop do širokopasovnih telekomunikacijskih storitev čim večjem številu uporabnikov.

14 - GOSPODARSTVO
Vrednost: 106.068 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje "Gospodarstvo" zajema pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj
turizma in gostinstva.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Strategija razvoja Slovenije 2014-2020
- Operativni program - program upravljanja območij NATURA 2000
- Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 - 2021
- Regionalni razvojni program zasavske regije 2014-2020
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Nova podjetja in ohranjena obstoječa podjetja malega gospodarstva s pomočjo prestrukturiranja in povečevanja
konkurenčnosti ter prepoznavnosti podjetij, pridobljena nova tehnološka in druga znanja:
- zniževanje brezposelnosti na lokalnem in regionalnem nivoju,
- promocija kraja in turistične ponudbe.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
Vrednost: 8.970 €
Opis glavnega programa
Glavni program "Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti" vključuje sredstva za spodbujanje razvoja
malega gospodarstva.
Dolgoročni cilji glavnega programa
- spodbujanje razvoja malega gospodarstva,
- spodbujanje delovanja podpornega okolja za malo gospodarstvo.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- spodbujanje uvajanja novih programov ali širitev obsega obstoječih dejavnosti
- spodbujanje pridobivanja novih znanj na področju podjetništva kot enega izmed osnovnih pogojev konkurenčnosti
- osvajanje novih trgov in tržnih niš
- spodbujanje in nagrajevanje inovativnosti
- zmanjševanje števila brezposelnih v občini
- spodbujanje delovanja združenj, ki razvijajo in podpirajo malo gospodarstvo
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva se izvaja znotraj oddelka za družbene dejavnosti in
gospodarstvo

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
Vrednost: 8.970 €

Stran 51 od 192

Opis podprograma
Podprogram "Promocija občine" vključuje promocijske dogodke (na primer: sodelovanje občine na sejmih),
predstavitev kulturne dediščine -premične in nepremične- in naravne dediščine (razstave,...) ter druge promocijske
aktivnosti in razne dogodke, vezane na samo promocijo občine.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o podpornem okolju za podjetništvo
- Zakon o gospodarskih družbah
- Zakon o spremljanju državnih pomoči
- Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu "deminimis"
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- spodbujanje uvajanja novih razvojnih programov ter širitev obstoječih s pomočjo prestrukturiranja podjetij in
uvajanja novih tehnologij in znanj ter inovacij,
- zmanjšanje števila brezposelnih oseb v občini,
- spodbujanje in nagrajevanje inovativnosti v malem gospodarstvu,
- spodbujanje delovanja združenj, ki razvijajo in podpirajo podjetništvo.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvedba dejavnosti v okviru letnega programa Območne obrtno podjetniške zbornice Zagorje.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
Vrednost: 97.098 €
Opis glavnega programa
Glavni program "Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva" vključuje sredstva za promocijo občine in
spodbujanje turizma.
Dolgoročni cilji glavnega programa
- promocija občine (prospekti, info table, prireditve in drugi dogodki, ipd.),
- razvoj turizma na lokalnem in regionalnem nivoju (povezovanje turističnih ponudnikov, usklajevanje turistične
ponudbe, ipd.).
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- aktivna turistična društva (število prijav na javni razpis)
- označene turistične točke (kažipoti, table, ipd.)
- udeležba na projektu Moja dežela - lepa in gostoljubna (tekmovanje v ocenjevanju krajev in šol)
- ohranjena rudarska dediščina,
- sofinanciranje turističnih zgibank, brošur, prireditev v smislu promocije občine (število zgibank, brošur)
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
14039001 Promocija občine
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
Podprograma se izvajata v okviru Občinskega sveta ter oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo.

14039001 - Promocija občine
Vrednost: 30.000 €
Opis podprograma
Podprogram "Promocija občine" vključuje promocijske dogodke (na primer: sodelovanje občine na sejmih),
predstavitev kulturne dediščine -premične in nepremične- in naravne dediščine (razstave,...) ter druge promocijske
aktivnosti (karte, zloženke, razglednice) in razne dogodke, vezane na samo promocijo občine.

Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma

Stran 52 od 192

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- zagotavljanje promocijskega materiala (prepoznavnost občine zunaj njenih meja)
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- zagotavljanje promocijskega materiala občine (fotografije, zloženke, prospekti, itd.)
- pomoč pri organizaciji zahtevnejših prireditev (število realiziranih prireditev)

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
Vrednost: 67.098 €
Opis podprograma
Podprogram "Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva" vključuje sofinanciranje programov turističnih društev ,
turističnih prireditev, delovanje turističnih vodičev, razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipoti,
investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti, vodni promet v turistične namene, upravljanje in
tekoče vzdrževanje, gradnja in vzdrževanje žičniških naprav za prevoz oseb.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- delovanje turističnih društev (število društev, zvez), promocijski material (zloženke, brošure, ipd.), sodelovanje v
projektu Moja dežela - lepa in gostoljubna (visoka uvrstitev na tekmovanju v urejenosti krajev, šol in vrtcev),
sodelovanje v raznih tekmovanjih, na novo označene turistične točke (število tabel), ohranjena rudarska dediščina.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- delovanje turističnih društev (število prijav na javni razpis), nov promocijski material (zloženke, brošure, ipd.),
sodelovanje v projektu Moja dežela - lepa in gostoljubna (visoka uvrstitev na tekmovanju v urejenosti krajev, šol in
vrtcev), sodelovanje v raznih tekmovanjih, pomoč društvom pri promociji občine na njihovih prireditvah in
ohranjanje rudarske dediščine

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
Vrednost: 412.635 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje "Varovanje okolja in naravne dediščine" zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z
varovanjem naravne dediščine.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja
- Okoljska politika Evropske unije
- Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode
- Operativni program ravnanja z odpadki
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
- Izboljšanje stanja okolja v Občini Zagorje ob Savi. Z vsakim realiziranim projektom s področja varstva okolja je
dosežen neposreden vpliv na izboljšanje stanja okolja in izboljšanje pogojev za življenje občank in občanov
Zagorja.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
•
•
•

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
Vrednost: 399.635 €
Stran 53 od 192

Opis glavnega programa
Glavni program "Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor" vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z
odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.
Dolgoročni cilji glavnega programa
- izboljšanje stanja voda;
- zmanjševanje obremenjevanja okolja z odpadki s postopnim uveljavljanjem sodobnih oblik ravnanja z odpadki
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- vzdrževanje čistilne naprave in nadaljnja gradnja kanalizacijskih sistemov;
- vzdrževanje odlagališč;
- odvoz in ločeno zbiranje odpadkov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
15029002 Ravnanje z odpadno vodo
15029003 Izboljšanje stanja okolja
Ti podprogrami se izvajajo znotraj oddelka za gospodarske javne službe in oddelka za okolje in prostor.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki
Vrednost: 106.000 €
Opis podprograma
Podprogram "Zbiranje in ravnanje z odpadki" vključuje gradnjo in vzdrževanje odlagališč, nabavo posod za
odpadke, sanacije črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov, odškodnine (rente) za
komunalno deponijo.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o varstvu okolja
- Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Zasavje, d.o.o. CEROZ
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- postopna uveljavitev sodobnih oblik ravnanja z odpadki ter posledično zmanjševanje obremenjevanja okolja z
odpadki
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- vzdrževanje odlagališč;
- nabava posod za odpadke;
- ločeno zbiranje odpadkov na izvoru;
- odvoz komunalnih in kosovnih odpadkov.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
Vrednost: 235.635 €
Opis podprograma
Podprogram "Ravnanje z odpadno vodo" vključuje gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih
naprav.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o varstvu okolja
- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav
- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- izboljšanje stanja vodnega okolja;
- varstvo pred škodljivim delovanjem komunalnih in padavinskih voda v ureditvenih območjih naselij.
Stran 54 od 192

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- vzdrževanje čistilne naprave in nadaljnja gradnja kanalizacijskih sistemov. Glavni letni cilji so opredeljeni v
okviru proračunskih postavk in konkretnih projektov znotraj tega podprograma.

15029003 - Izboljšanje stanja okolja
Vrednost: 58.000 €
Opis podprograma
Podprogram "Izboljšanje stanja okolja" vključuje izvajanje nalog in projektov za doseganje predpisanih okoljskih
standardov na področju varstva okolja, odstranjevanje nedovoljenih odpadov, zapuščenih avtomobilov ipd.
Zakonske in druge pravne podlage
- Nacionalni program varstva okolja
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o ohranjanju narave
- Zakon o varnosti v cestnem prometu
- Odlok o komunalnem urejanju, vzdrževanju javne snage in zunanjem izgledu mesta in naselij v Občini Zagorje ob
Savi
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- zaščita in varovanje okolja z uravnoteženim razvojem prostora
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Opredeljeni v obrazložitvah proračunskih postavk - PP v okviru podprograma.

1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov
Vrednost: 3.000 €
Opis glavnega programa
Glavni program "Upravljanje in nadzor vodnih virov" vključuje sredstva za ohranjanje vodnih virov in za
gospodarjenje s sistemom vodotokov.
Dolgoročni cilji glavnega programa
- doseganje kvalitetnega stanja voda in drugih, z vodo povezanih ekosistemov;
- zagotavljanje varstva pred škodljivim delovanjem voda;
- ohranjanje in uravnavanje vodnih količin;
- spodbujanje trajnostne rabe voda;
- dolgoročno varstvo razpoložljivih vodnih virov in njihove kakovosti.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- povečanje varnosti pred nenadzorovanimi izlivi in poplavami
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda ; podprogram se izvaja znotraj oddelka za gospodarske javne
službe.

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda
Vrednost: 3.000 €
Opis podprograma
Podprogram "Načrtovanje, varstvo in urejanje voda" vključuje varovanje podtalnice, gradnjo in vzdrževanje
zadrževalnikov.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o vodah
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o prostorskem načrtovanju
Stran 55 od 192

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- načrtovanje, gradnja in upravljanje vodne infrastrukture zaradi varstva pred škodljivim delovanjem voda;
- označevanje vodovarstvenih območij.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- povečanje varnosti pred nenadzorovanimi izlivi in poplavami

1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave
Vrednost: 10.000 €
Opis glavnega programa
Glavni program "Pomoč in podpora ohranjanju narave" vključuje sredstva za ohranjanje naravnih vrednot.
Dolgoročni cilji glavnega programa
- ohranitev čistega in zdravega okolja
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- obnova in vzdrževanje na območju Občine Zagorje ob Savi razglašene naravne dediščine
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot; podprogram izvaja oddelek za okolje in
prostor

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot
Vrednost: 10.000 €
Opis podprograma
Podprogram "Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot" vključuje pripravo strokovnih podlag
za zaščito in obnovo naravne dediščine.
Zakonske in druge pravne podlage
-Zakon o varstvu naravne in kulturne dediščine
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- ohranjanje čistoče in varstvo naravnega okolja z osveščanjem mladine
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Opredeljeni v obrazložitvi proračunske postavke - PP v okviru podprograma.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST
Vrednost: 1.598.995 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje "Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost" zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter
načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Uredba o prostorskem redu Slovenije
- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije
- Operativni program oskrbe s pitno vodo
- Nacionalni stanovanjski program
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
- doseganje stanja v prostoru, ki omogoča konkurenčnost občine, kvalitetno bivanje, zagotavljanje vključenosti
občine v prostorski razvoj nacionalnega in evropskega prostora;
- ustvariti pogoje za dostop do državnih in evropskih sredstev, ki bodo omogočila učinkovitejšo implementacijo
ciljev uravnoteženega in trajnostnega razvoja občine;
Stran 56 od 192

- načrtovanje in normiranje opremljanja stavbnih zemljišč, da se lahko prostorske ureditve oziroma objekti izvedejo
in služijo svojemu namenu;
- omogočanje skladnega prostorskega razvoja z obravnavo in usklajevanjem različnih potreb in interesov razvoja z
javnimi koristmi na področju varstva okolja;
- dolgoročna oskrba prebivalstva s pitno vodo in oskrbo z vodo za druge potrebe;
- izboljšanje kvalitete življenja v občini.
- izboljšanje kvalitete bivanja v obstoječem stanovanjskem fondu z obnovami in posodobitvami. - zagotavljanje
novih neprofitnih stanovanj z izgradnjo oz. nakupi.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
1603 Komunalna dejavnost
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
Vrednost: 59.500 €
Opis glavnega programa
Glavni program "Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija" vključuje sredstva za urejanje in nadzor
geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.
Dolgoročni cilji glavnega programa
- določitev ciljev in izhodišč prostorskega razvoja občine;
- načrtovanje prostorske ureditve lokalnega pomena;
- določitev pogojev umeščanja objektov v prostor;
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- priprava in sprejem občinskih podrobnih prostorskih načrtov;
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
•
•

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
16029003 Prostorsko načrtovanje;

Podprograma se izvajata v oddelku za okolje in prostor.

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
Vrednost: 24.500 €
Opis podprograma
Podprogram "Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc" vključuje poimenovanje ulic in naselij, urejanje
mej občine, vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč ter objektov in geodetskih posnetkov območij,
kjer se načrtujejo posegi.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o geodetski dejavnosti
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- vodenje katastrov gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena (vodenje in vzdrževanje katastra
komunalnih naprav)
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- Vodenje katastrov gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena, evidenc stavbnih zemljišč in geodetskih
posnetkov območij, kjer se načrtujejo posegi.

Stran 57 od 192

16029003 - Prostorsko načrtovanje
Vrednost: 35.000 €
Opis podprograma
Podprogram "Prostorsko načrtovanje" vključuje prostorske dokumente občine, urbanistične natečaje.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o graditvi objektov
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- načrtovanje prostorske ureditve lokalnega pomena;
- določitev pogojev umeščanja objektov v prostor.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- nadaljevanje priprave občinskih podrobnih prostorskih načrtov
- priprave sprememb in dopolnitev obstoječih prostorskih izvedbenih aktov

1603 - Komunalna dejavnost
Vrednost: 1.249.995 €
Opis glavnega programa
Glavni program "Komunalna dejavnost" vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov
za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
- izboljšanje kvalitete bivanja z izboljšanjem komunalne opremljenosti naselij
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- izboljšanje trenutnega stanja oskrbe s pitno vodo z gradnjo novih vodovodnih sistemov ter posodabljanjem
obstoječih;
- izboljševanje standarda oskrbe s pitno vodo;
- posodobitev obstoječih vodovodnih sistemov s ciljem zmanjševanja vodnih izgub;
- upravljanje in vzdrževanje ter gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.
Letni cilji so opredeljeni v obrazložitvah proračunskih postavkah - PP in konkretnih projektih
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
16039001 Oskrba z vodo
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16039003 Objekti za rekreacijo
16039004 Praznično urejanje naselij
16039005 Druge komunalne dejavnosti
Vsebino teh podprogramov izvajajo: oddelek za gospodarske javne službe, oddelek za okolje in prostor, oddelek za
družbene dejavnosti in gospodarstvo, KS: Čemšenik, Izlake, Podkum in Šentgotard.

16039001 - Oskrba z vodo
Vrednost: 369.314 €
Opis podprograma
Podprogram "Oskrba z vodo" vključuje gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo).
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o varstvu okolja
- Odlok o oskrbi s pitno vodo in protipožarno vodo iz javnega vodovodnega in hidrantnega omrežja v občini Zagorje
ob Savi
Stran 58 od 192

- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo
- Pravilnik o pitni vodi
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- izboljšanje trenutnega stanja oskrbe s pitno vodo z gradnjo novih vodovodnih sistemov ter posodabljanjem
obstoječih;
- izboljševanje standarda oskrbe s pitno vodo in dolgoročno zagotavljanje izboljšane kvalitete pitne vode v
kemijskem in mikrobiološkem smislu.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- gradnja sekundarnega vodovodnega omrežja;
- število novih priključkov;
- kvalitetna in neoporečna pitna voda v sistemih.
Glavni letni cilji so opredeljeni v okviru proračunskih postavk in konkretnih projektov znotraj tega podprograma.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
Vrednost: 194.581 €
Opis podprograma
Podprogram "Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost" vključuje gradnjo in vzdrževanje pokopališč in mrliških
vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroške pogrebnega obreda (na primer: govor).
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o socialnem varstvu
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- primerna urejenost pokopališč in spremljajočih objektov
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Opredeljeni z obrazložitvami proračunskih postavk - PP v okviru podprograma.

16039003 - Objekti za rekreacijo
Vrednost: 561.100 €
Opis podprograma
Podprogram "Objekti za rekreacijo" vključuje upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki,
otroška igrišča, kampi, ipd.), gradnjo in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Odlok o komunalnem urejanju, vzdrževanju javne snage in zunanjem urejanju izgleda mesta in naselij v Občini
Zagorje ob Savi
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- dvig kakovosti bivanja z zagotavljanjem objektov za rekreacijo ter zagotovitev ustreznih površin za rekreacijo igro otrok;
- zagotovitev urejenosti javnih zelenih površin;
- zagotavljanje standarda, ki daje Zagorju videz urejenega in čistega mesta.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- izboljšanje stanja zelenic ob prometnicah;
- urejanje in tekoče vzdrževanje javnih površin (zelenic, parkov, otroških igrišč, objektov namenjenim športu in
rekreaciji na prostem, ipd.)

16039004 - Praznično urejanje naselij
Vrednost: 90.000 €
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Opis podprograma
Podprogram "Praznično urejanje naselij" vključuje praznično okrasitev naselij in izobešanje zastav.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi
- Uredba o uporabi zastave in himne Evropske unije v Republiki Sloveniji
- Odlok o komunalnem urejanju, vzdrževanju javne snage in zunanjem urejanju izgleda mesta in naselij v Občini
Zagorje ob Savi
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- počastitev državnih in občinskega praznika;
- izkaz spoštovanja in ohranjanja pozitivne tradicije in kulture.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- Izobešanje zastav ob praznikih Republike Slovenije, občinskem prazniku Občine Zagorje ob Savi ter športnih,
kulturnih in drugih prireditvah in javnih shodih.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti
Vrednost: 35.000 €
Opis podprograma
Podprogram "Druge komunalne dejavnosti" vključuje komunalno urejanje stavbnih zemljišč in deratizacijo.
Zakonske in druge pravne podlage
- Odlok o komunalnem urejanju, vzdrževanju javne snage in zunanjem urejanju izgleda mesta in naselij v Občini
Zagorje ob Savi
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- optimalna komunalna opremljenost občinskih zemljišč namenjenih za pozidavo
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Opredeljeni z obrazložitvami proračunskih postavk - PP v okviru podprograma.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje
Vrednost: 245.500 €
Opis glavnega programa
Glavni program "Spodbude stanovanjske gradnje" vključuje sredstva za spodbujanje neprofitne in profitne
stanovanjske izgradnje, vzdrževanje in posodabljanje obstoječega stanovanjskega fonda Občine Zagorje ob Savi ter
spodbude na ostalih programih stanovanjskega področja.
Dolgoročni cilji glavnega programa
- izboljšanje kvalitete bivanja v obstoječem stanovanjskem fondu z obnovami in posodobitvami,
- zagotavljanje novih neprofitnih stanovanj z izgradnjo oz. nakupi.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- izboljšanje kvalitete bivanja v obstoječem stanovanjskem fondu z obnovami in posodobitvami,
- tekoče vzdrževanje stanovanjskega fonda v lasti Občine Zagorje ob Savi.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju, aktivnosti po tem podprogramu se izvajajo v oddelku za
gospodarske javne službe

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju
Vrednost: 245.500 €
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Opis podprograma
Podprogram na stanovanjskem področju vključuje upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj in stanovanj za
socialno ogrožene osebe (obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje).
Zakonske in druge pravne podlage
- Stanovanjski zakon
- Pravilnik o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižje vrednosti prispevka
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- izboljšanje kvalitete bivanja v obstoječem stanovanjskem fondu z obnovami in
posodobitvami
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- izboljšanje kvalitete bivanja v obstoječem stanovanjskem fondu z obnovami in
posodobitvami

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro,
kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
Vrednost: 44.000 €
Opis glavnega programa
Glavni program "Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)"
vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč.
Dolgoročni cilji glavnega programa
- vzpostavitev evidence nepozidanih stavbnih zemljišč;
- evidentiranje in odprodaja zemljišč, ki predstavljajo gradbene parcele - funkcionalna
zaokrožitev;
- evidentiranje in nakup gradbenih parcel znotraj OIC za izgradnjo poslovnih objektov oziroma izvedbe celovitega
komunalnega opremljanja;
- evidentiranje in odmera zemljišč, ki predstavljajo trase prometne
infrastrukture.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Opredeljeni so v obrazložitvah proračunskih postavk - PP znotraj podprograma.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
•
•

16069001 Urejanje občinskih zemljišč
16069002 Nakup zemljišč

Aktivnosti obeh podprogramov se izvajajo v oddelku za splošne zadeve.

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč
Vrednost: 10.000 €
Opis podprograma
Podprogram "Urejanje občinskih zemljišč" vključuje odškodnine, najemnine in druge stroške urejanja zemljišč
(zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve, idr.).
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o urejanju prostora
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji predstavljajo izvedbo cim večjega obsega planiranih postopkov vodenja premoženjsko pravnih
zadev, z namenom pridobitve finančnih sredstev in ureditve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim. Kazalci in
časovni okvir na podlagi katerih se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev obsegajo izvedbo letnega načrta
razpolaganja s stvarnim premoženjem občine, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki vodenja
premoženjsko pravnih zadev zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva usklajevanja s kupci, lastniki
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zemljišč, sodiščem in geodetsko upravo, zaradi navedenega je izredno težko natančno določiti stroške in časovno
opredeliti izvedbo posameznega postopka.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Opredeljeni so v obrazložitvah proračunske postavke - PP znotraj podprograma.

16069002 - Nakup zemljišč
Vrednost: 34.000 €
Opis podprograma
Podprogram "Nakup zemljišč" vključuje nakupe kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč.
Zakonske in druge pravne podlage
- Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za tekoče leto z dopolnitvami
- Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Statut Občine Zagorje ob Savi
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- realizacija Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja kot sestavnega dela proračuna Občine Zagorje
ob Savi za tekoče leto
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Opredeljeni so v obrazložitvah proračunske postavke - PP znotraj podprograma.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO
Vrednost: 247.959 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje "Zdravstveno varstvo" zajema določene programe na področju primarnega in bolnišničnega zdravstva ter
na področju lekarniške dejavnosti in druge programe na področju zdravstva.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Nacionalna strategija kakovosti in varnosti v zdravstvu
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
- zagotoviti enako dostopnost do enako kakovostnih zdravstvenih storitev na primarni ravni, opredeljenih v
zakonskih aktih
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1702 Primarno zdravstvo
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva
1707 Drugi programi na področju zdravstva

1702 - Primarno zdravstvo
Vrednost: 44.459 €
Opis glavnega programa
Glavni program "Primarno zdravstvo" vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju
primarnega zdravstva (zdravstveni domovi) ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
- zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev in zdravstvene opreme za delovanje javne zdravstvene službe na
primarni ravni
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev in zdravstvene opreme za delovanje javne zdravstvene službe na
primarni ravni, sofinanciranje nakupa reševalnega vozila in vodenje nabave mobilnih in ročnih radijskih postaj
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov; aktivnosti tega podprograma izvaja oddelek za družbene dejavnosti in
gospodarstvo

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov
Vrednost: 44.459 €
Opis podprograma
Podprogram "Dejavnost zdravstvenih domov" vključuje gradnjo in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov,
nakup opreme za zdravstvene domove ter sofinanciranje dodatnih zdravstvenih dejavnosti Zdravstvenega doma
Zagorje
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o zdravstveni dejavnosti
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev in zdravstvene opreme za delovanje javne zdravstvene službe na
primarni ravni ter sofinanciranje dodatnih zdravstvenih dejavnosti Zdravstvenega doma Zagorje
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Opredeljeni z obrazložitvami proračunskih postavk - PP v okviru podprograma.

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva
Vrednost: 3.500 €
Opis glavnega programa
Glavni program "Preventivni programi zdravstvenega varstva" vključuje sredstva za program svetovanja in terapije
na področju odvisnosti in duševnega zdravja družin ter spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo
zdravja.
Dolgoročni cilji glavnega programa
- sofinanciranje programa terapij na področju odvisnosti in duševnega zdravja družin
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- zmanjšanje zasvojenosti
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
17069001 Spremljanje stanja in aktivnosti promocije zdravja
Aktivnosti izvaja oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo.

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja
Vrednost: 3.500 €
Opis podprograma
Podprogram "Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja" vključuje sofinanciranje
preventivnih zdravstvenih programov kot je program za preprečevanje odvisnosti.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o lokalni samoupravi
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- zagotavljanje nemotenega izvajanja programa za preprečevanje odvisnosti

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
-zmanjševanje odvisnosti
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1707 - Drugi programi na področju zdravstva
Vrednost: 200.000 €
Opis glavnega programa
Glavni program "Drugi programi na področju zdravstva" vključuje sredstva za plačilo obveznega zdravstvenega
zavarovanje posameznih skupin občanov in izvajanje mrliško ogledne službe.
Dolgoročni cilji glavnega programa
- zagotavljanje plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje posameznih skupin občanov v skladu z
določili Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev;
- ugotavljanje vzroka smrti občanov
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- zagotavljanje plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja določenim kategorijam občanov;
- sofinanciranje mrliško ogledne službe
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
•
•

17079001 Nujno zdravstveno varstvo
17079002 Mrliško ogledna služba

Aktivnosti obeh podprogramov se izvajajo v okviru oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo
Vrednost: 175.000 €
Opis podprograma
Podprogram "Nujno zdravstveno varstvo" vključuje nujno zobozdravstvena pomoč, dežurno službo na področju
zdravstvenega varstva, plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje za občane, ki niso zavarovani iz
drugega naslova.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- zagotavljanje plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja občanov, ki niso zavarovani iz drugega naslova,
določenega z zakonom, ki ureja zdravstveno zavarovanje
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- zagotavljanje plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja občanov, ki niso zavarovani iz drugega naslova,
določenega z zakonom, ki ureja zdravstveno zavarovanje

17079002 - Mrliško ogledna služba
Vrednost: 25.000 €
Opis podprograma
Podprogram "Mrliško ogledna služba" vključuje plačilo storitev mrliško ogledne službe.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o zdravstveni dejavnosti
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško ogledne službe
- pogodbe z izvajalci mrliških ogledov
- pogodba z izvajalci obdukcij
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- zagotavljanje ustreznih pogojev za nemoteno delovanje mrliško ogledne službe
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Opredeljeni z obrazložitvami proračunskih postavk - PP v okviru podprograma.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
Vrednost: 1.485.009 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje "Kultura, šport in nevladne organizacije" zajema programe kulture, športa, programe za mladino in
financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne
skupine).
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Nacionalni program za kulturo
- Nacionalni program športa v RS , Letni program športa v občini
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
- na področju knjižničarstva omogočanje enakih možnosti dostopa do knjižnic oz. do knjižničnega gradiva in
storitev vsem občanom (povečanje deleža odraslih prebivalcev, uporabnikov knjižnice, rast izposoje, itd),
- zagotavljanje pogojev za prikaz in ohranitev premične in nepremične kulturne dediščine,
- zagotavljanje ustreznih pogojev kot predpogoj za povečanje števila obiskovalcev kulturnih
prireditev,
- zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje skupin posebnega pomena,
- zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti,
- povečanje števila otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom,
- povečanje števila športno aktivnih občanov,
- povečanje števila udeležencev izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov v športu.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1802 Ohranjanje kulturne dediščine
1803 Programi v kulturi
1804 Podpora posebnim skupinam
1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine
Vrednost: 33.447 €
Opis glavnega programa
Glavni program " Ohranjanje kulturne dediščine" vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in
premične kulturne dediščine.
Dolgoročni cilji glavnega programa
- ohranjanje premične in nepremične kulturne dediščine
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- ohranjanje premične in nepremične kulturne dediščine
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
18029001 Nepremična kulturna dediščina; aktivnosti tega podprograma izvaja oddelek za družbene dejavnosti in
gospodarstvo

18029001 - Nepremična kulturna dediščina
Vrednost: 33.447 €
Opis podprograma
Podprogram "Nepremična kulturna dediščina" vključuje izdelavo strokovnih podlag za zaščito kulturnih
spomenikov, vzdrževanje kulturnih spomenikov, vzdrževanje grobov in grobišč, postavitev spominskih obeležij.
Stran 65 od 192

Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o varstvu kulturne dediščine
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- ohranjanje nepremične kulturne dediščine
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Opredeljeni z obrazložitvami proračunskih postavk - PP v okviru podprograma.

1803 - Programi v kulturi
Vrednost: 763.840 €
Opis glavnega programa
Glavni program "Programi v kulturi" vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške
programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi.
Dolgoročni cilji glavnega programa
- na področju knjižničarstva omogočanje enakih možnosti dostopa do knjižnic oz. do knjižničnega gradiva in
storitev vsem občanom (povečanje deleža odraslih prebivalcev, uporabnikov knjižnice, rast izposoje, itd),
- zagotavljanje pogojev za prikaz in ohranitev premične kulturne dediščine,
- zagotavljanje ustreznih pogojev kot predpogoja za povečanje števila obiskovalcev kulturnih prireditev,
- zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti OI JSKD in slikarske kolonije.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- izvedba razpisov za financiranje programov s področja ljubiteljske kulture
- na področju knjižničarstva ustvarjanje pogojev za nadaljnje izboljšanje kulture branja in povečanje dostopnosti do
knjig in revij vsem kategorijam prebivalstva, še zlasti mladini,
- zagotavljati sofinanciranje dejavnosti, nakup opreme in vzdrževanja prostorov, v katerih delujejo ljubiteljska
kulturna društva,
- ustvarjanje pogojev za nemoteno izvajanje kulturnih dejavnosti v objektih, ki so v upravljanju javnega zavoda
Delavski dom Zagorje.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
18039001 Knjižničarstvo in založništvo
18039002 Umetniški programi
18039003 Ljubiteljska kultura
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura
18039005 Drugi programi v kulturi
Aktivnosti teh podprogramov se izvajajo v okviru oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo ter oddelka za
splošne zadeve.

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo
Vrednost: 276.435 €
Opis podprograma
Podprogram "Knjižničarstvo in založništvo" vključuje dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice,
bibliobus, drugi programi v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij ipd.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o knjižničarstvu
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- doseči čim večjo včlanjenost prebivalcev občine v knjižnico,
- povečati temeljno zalogo knjižničnega gradiva in prirast gradiva,
- pospeševanje obračanja knjižničnega gradiva,
- biti posrednik pri razvoju bralne kulture,
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- spodbujati informacijsko pismenost,
- spodbujati literarno dejavnost s predstavitvijo in kulturnimi prireditvami,
- spodbujati vseživljenjsko učenje in izobraževanje,
- spodbujati socialno enakost z nudenjem brezplačnega dostopa do virov znanja,
- biti pomemben dejavnik pri oblikovanju vsakdanjega, socialnega in gospodarskega življenja v občini.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Opredeljeni z obrazložitvami proračunskih postavk - PP v okviru podprograma.

18039002 - Umetniški programi
Vrednost: 353.410 €
Opis podprograma
Podprogram "Umetniški programi" vključuje dejavnost gledališč in drugih javnih kulturnih zavodov (zavodi za
kulturo, kulturni centri), kulturne programe samostojnih kulturnih izvajalcev ali drugih pravnih oseb.
Zakonske in druge pravne podlage
-Zakon o zavodih
-Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- Ustvarjanje pogojev za nemoteno delovanje javnega zavoda KC Delavski dom Zagorje in oblikovanje kulturno
umetniškega programa.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Opredeljeni z obrazložitvami proračunskih postavk - PP v okviru podprograma.

18039003 - Ljubiteljska kultura
Vrednost: 90.000 €
Opis podprograma
Podprogram "Ljubiteljska kultura" vključuje sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne
dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih
društev, sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programe kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- Zakon o društvih
- Pravilnik o sofinanciranju programov ljubiteljske kulture v občini Zagorje ob Savi
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- Zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti, sofinanciranje programa OI
JSKD in slikarske kolonije.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Opredeljeni z obrazložitvami proračunskih postavk - PP v okviru podprograma.

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura
Vrednost: 38.995 €
Opis podprograma
Podprogram "Mediji in avdiovizualna kultura" vključuje lokalni oziroma regionalnih časopisov, lokalni radio,
lokalno televizijo, sofinanciranje glasil, lokalnih oziroma regijskih spletnih medijev ipd.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o medijih
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- informiranje občanov preko lokalnih oziroma regionalnih radijskih postaj, lokalne televizije in drugih medijev,
- sofinanciranje lokalnih oziroma regionalnih postaj.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Opredeljeni z obrazložitvami proračunskih postavk - PP v okviru podprograma.

18039005 - Drugi programi v kulturi
Vrednost: 5.000 €
Opis podprograma
Podprogram "Drugi programi v kulturi" vključujejo upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih
domov in kulturnih centrov, spominskih sob in drugih kulturnih objektov), najemnine za kulturne objekte, nakup,
gradnjo in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji, galerije, gledališča), nakup,
gradnjo in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih kulturnih centrov).
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- Zakon o zavodih
- Pravilnik o sofinanciranju programov v ljubiteljski kulturi v Občini Zagorje ob Savi
- Zakon o knjižničarstvu
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- Ustvarjanje pogojev za nemoteno izvajanje kulturne dejavnosti v objektih, ki so v upravljanju KC DD Zagorje,
Knjižnice Zagorje in v Galeriji Medija ter v KD Kisovec.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Opredeljeni z obrazložitvami proračunskih postavk - PP v okviru podprograma.

1804 - Podpora posebnim skupinam
Vrednost: 16.000 €
Opis glavnega programa
Glavni program "Podpora posebnim skupinam" vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih
organizacij ter drugih posebnih skupin.
Dolgoročni cilji glavnega programa
- delovanje veteranskih organizacij in drugih skupin posebnega pomena
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- obeleževanje pomembnih dogodkov v organizaciji veteranskih organizacij in nekaterih drugih društev, aktivno
delovanje Društva upokojencev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
18049001 Programi veteranskih organizacij
18049004 Programi drugih posebnih skupin
Aktivnosti teh podprogramov izvaja oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo

18049001 - Programi veteranskih organizacij
Vrednost: 8.000 €
Opis podprograma
Podprogram "Programi veteranskih organizacij" vključuje sofinanciranje programov društev slovenskih častnikov,
ZB NOV, OZ VV za Slovenijo, policijskih veteranov in zamolčanih grobov ipd.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o društvih
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- delovanje veteranskih organizacij, druženje in obeleževanje pomembnih dogodkov
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Opredeljeni z obrazložitvami proračunskih postavk - PP v okviru podprograma.

18049004 - Programi drugih posebnih skupin
Vrednost: 8.000 €
Opis podprograma
Podprogram "Programi drugih posebnih skupin" vključuje sofinanciranje programov upokojenskih društev.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o društvih
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- delovanje društva upokojencev, druženje, organiziranje aktivnosti za upokojence in obeleževanje pomembnih
dogodkov
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Opredeljeni z obrazložitvijo proračunske postavke - PP v okviru podprograma.

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti
Vrednost: 671.722 €
Opis glavnega programa
Glavni program "Šport in prostočasne aktivnosti" vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa
in programov za mladino.
Dolgoročni cilji glavnega programa
- povečanje števila otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom,
- povečanje števila športno aktivnih občanov,
- organiziranje promocijskih športnih prireditev,
- kvalitetno preživljanje prostega časa mladih,
- kvalitetno delo študentskega kluba in mladinskega centra.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- izvedba razpisov za sofinanciranje programov športa,
- sofinanciranje programov Društva prijateljev mladine, ŠKLABA in Mladinskega centra.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
18059001 Programi športa
18059002 Programi za mladino
Podprograma se izvajata v okviru oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo

18059001 - Programi športa
Vrednost: 522.552 €
Opis podprograma
Podprogram "Programi športa" vključuje dejavnosti javnih zavodov za šport, promocijske športne prireditve,
sofinanciranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), sofinanciranje športa v društvih (interesna
športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), sofinanciranje športa invalidov,
upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč - obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje),
najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnjo in vzdrževanje športnih objektov.
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Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o športu
- Odlok za vrednotenje športnih programov v Občini Zagorje ob Savi
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- povečanje števila aktivnih udeležencev v športu,
- povečanje števila otrok in mladih, vključenih v redno vadbo,
- povečanje števila občanov, vključenih v različne rekreativne programe,
- izboljšanje športne infrastrukture in
- zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje športne dejavnosti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Opredeljeni z obrazložitvami proračunskih postavk - PP v okviru podprograma.

18059002 - Programi za mladino
Vrednost: 149.170 €
Opis podprograma
Podprogram "Programi za mladino" vključuje dejavnosti mladinskih centrov, sofinanciranje dejavnosti društev, ki
delajo z mladimi (klubi študentov, društvo prijateljev mladine), sofinanciranje programov preživljanja prostega časa
otrok in mladine med počitnicami in ob koncih tedna, nakup, gradnjo in vzdrževanje prostorov za mladinsko
dejavnost.
Zakonske in druge pravne podlage
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center
- Zakon o društvih
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- s sofinanciranjem programov za mladino omogočiti kvaliteten razvoj mladinskega dela in kvalitetno preživljanje
prostega časa otrok in mladine na vseh področjih
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Opredeljeni z obrazložitvami proračunskih postavk - PP v okviru podprograma.

19 - IZOBRAŽEVANJE
Vrednost: 3.236.137 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje "Izobraževanje" zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja,
poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega in strokovnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja,
izobraževanja odraslih, izobraževanja na VI., VII. in VIII. ravni ter vse oblike pomoči šolajočim.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v RS, Ministrstvo za šolstvo in šport, 2011
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
- kakovostno izvajanje programov predšolske vzgoje,
- skrb za postopen dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanje pogojev za izvajanje sprejetih
nacionalnih programov,
- zagotavljanje sredstev za osnovnošolsko izobraževanje odraslih in delovanje glasbenih šol,
- zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem pri izobraževanju z upoštevanjem različnosti otrok,
- dvig izobrazbene ravni občanov in ustvarjanje pogojev za izobraževanje odraslih oziroma vseživljenjsko
izobraževanje.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
1905 Drugi izobraževalni programi
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1906 Pomoči šolajočim

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
Vrednost: 2.138.810 €
Opis glavnega programa
Glavni program "Varstvo in vzgoja predšolskih otrok" vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik
varstva in vzgoje otrok.
Dolgoročni cilji glavnega programa
- kakovostno izvajanje programov predšolske vzgoje
- zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev in zadostnih kapacitet
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- pestrejša in raznovrstnejša ponudba na vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje
- izboljšanje informiranja vrtca in sodelovanja s starši
- posodobitev prostorov in opreme
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
19029001 Vrtci; Podprogram se izvaja v okviru oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo

19029001 - Vrtci
Vrednost: 2.138.810 €
Opis podprograma
Podprogram "Vrtci" vključuje dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili
staršev, dodatni programi v vrtcih- sofinanciranje letovanja, zimovanja,...), nakup, gradnjo in vzdrževanje vrtcev.
Zakonske in druge pravne podlage
- kakovostno izvajanje programov predšolske vzgoje,
- zagotoviti prostorske in materialne pogoje za izvajanje predšolske
vzgoje,
- subvencioniranje cen programov vrtca,
- financiranje stroškov vrtca tudi otrokom, ki obiskujejo vrtce izven zagorske občine
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- kakovostno izvajanje programov predšolske vzgoje,
- zagotoviti ustrezne prostorske in materialne pogoje,
- subvencioniranje cen programov vrtca,
- financiranje stroškov programa vrtca tudi za otroke, ki obiskujejo vrtce izven zagorske občine.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Opredeljeni z obrazložitvami proračunskih postavk - PP v okviru podprograma.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje
Vrednost: 618.450 €
Opis glavnega programa
Glavni program " Primarno in sekundarno izobraževanje" vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol in
glasbenih šol.
Dolgoročni cilji glavnega programa
- skrb za postopen dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanje pogojev za izvajanje sprejetih
nacionalnih programov,
- zagotavljanje sredstev za osnovnošolsko izobraževanje in delovanje glasbenih šol,
- zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem pri izobraževanju z upoštevanjem različnosti otrok,
- dvig izobrazbene ravni občanov z zagotavljanjem sredstev za nagrajevanje diplomantov.
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- zagotavljanje optimalnih materialnih pogojev za izvajanje programa osnovno šolskega izobraževanja in glasbenega
izobraževanja,
- vključevanje učencev s posebnimi potrebami v ustrezne programe izobraževanja,
- izvajanje dela osnovno šolskega programa preko dodatnih programov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
•
•
•

19039001 Osnovno šolstvo
19039002 Glasbeno šolstvo
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

Proračunski uporabnik: oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo

19039001 - Osnovno šolstvo
Vrednost: 489.229 €
Opis podprograma
Podprogram "Osnovno šolstvo" vključuje materialne stroške v osnovnih šolah (za stroške v zvezi z uporabo
prostora in opreme osnovnih šol in druge materialne stroške, zavarovanje), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah,
varstvo vozačev , tekmovanja učencev (nagrade), nakup, gradnja in vzdrževanje objektov osnovnih šol.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o osnovni šoli
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
- Zakon o lokalni samoupravi
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- zagotavljanje pogojev za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja
- zagotavljanje pogojev za izvedbo dodatnih programov
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Opredeljeni z obrazložitvami proračunskih postavk - PP v okviru podprograma.

19039002 - Glasbeno šolstvo
Vrednost: 94.461 €
Opis podprograma
Podprogram "Glasbeno šolstvo" vključuje materialne stroške glasbenih šol (za prostore in opremo glasbenih šol ter
druge materialne stroške, zavarovanje,...), nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, dodatni
program v glasbenih šolah, nakup, gradnjo in vzdrževanje glasbenih šol.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o glasbenih šolah
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- zagotavljanje pogojev za osnovno glasbeno izobraževanje
- zagotavljanje pogojev za izvajanje neobveznih programov
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Opredeljeni z obrazložitvami proračunskih postavk - PP v okviru podprograma.

19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju
Vrednost: 34.760 €
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Opis podprograma
Podprogram "Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju" vključuje računalniško
opismenjevanje in informatiko.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- primerna računalniška opremljenost osnovnih šol in glasbene šole
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Opredeljeni z obrazložitvijo proračunske postavke - PP v okviru podprograma.

1905 - Drugi izobraževalni programi
Vrednost: 13.877 €
Opis glavnega programa
Glavni program "Drugi izobraževalni" programi vključuje sredstva za izobraževanje odraslih in druge oblike
izobraževanja (na primer: jezikovni programi).
Dolgoročni cilji glavnega programa
- proces vseživljenjskega izobraževanja odraslih
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- sofinanciranje programov izobraževanj za tretje življenjsko obdobje in programov izobraževanj odraslih
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
•

19059001 Izobraževanje odraslih

Aktivnosti podprograma izvaja oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo

19059001 - Izobraževanje odraslih
Vrednost: 13.877 €
Opis podprograma
Podprogram "Izobraževanje odraslih" vključuje dejavnost javnih zavodov za izobraževanje odraslih (materialni
stroški obratovanja, letni program izobraževanja odraslih, ki ga sprejme lokalna skupnost), nakup, gradnjo in
vzdrževanje objektov za izobraževanje odraslih.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o izobraževanju odraslih
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- dvig izobrazbene strukture odraslih in utrditev procesa vseživljenjskega izobraževanja
- sofinanciranje univerze za tretje življenjsko obdobje in ZLU
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Opredeljeni z obrazložitvijo proračunskih postavk - PP v okviru podprograma.

1906 - Pomoči šolajočim
Vrednost: 465.000 €
Opis glavnega programa
Glavni program " Pomoči šolajočim" vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije in študijske
pomoči.

Stran 73 od 192

Dolgoročni cilji glavnega programa
- omogočiti čim bolj izenačene pogoje in enake možnosti vsem šolajočim otrokom
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- organiziranje in sofinanciranje šolskih prevozov
- nagraditi diplomante za zaključne naloge z vsebino s področja delovanja Občine Zagorje ob Savi oziroma v skladu
z občinskim odlokom o nagrajevanju diplomantov za opravljene zaključne naloge
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
•

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Aktivnosti podprograma izvaja oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu
Vrednost: 460.000 €
Opis podprograma
Podprogram "Pomoči v osnovnem šolstvu" vključuje subvencioniranje šole v naravi, subvencioniranje nakupa
šolskih potrebščin, subvencioniranje šolske prehrane, regresiranje prevoza učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo
in nazaj.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o osnovni šoli
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
- Zakon o lokalni samoupravi
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- zagotavljanje šolskih prevozov v skladu z zakonom
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Opredeljeni z obrazložitvijo proračunske postavke - PP v okviru podprograma.

19069004 - Študijske pomoči
Vrednost: 5.000 €
Opis podprograma
Podprogram "Študijske pomoči" vključuje sofinanciranje študija na višjih in visokih šolah
Zakonske in druge pravne podlage
Odlok Občine Zagorje ob Savi o nagrajevanju diplomantov za opravljene zaključne naloge
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- nagraditi diplomante za zaključne naloge z vsebino s področja delovanja Občine Zagorje ob Savi oz. v skladu z
občinskim odlokom o nagrajevanju diplomantov za opravljene zaključne naloge
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Opredeljeni z obrazložitvijo proračunske postavke - PP v okviru podprograma

20 - SOCIALNO VARSTVO
Vrednost: 1.225.666 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje "Socialno varstvo" zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva, ter programe
pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družinam, ostarelim, najrevnejšim slojem
prebivalstva, telesno in duševno prizadetim osebam ter zasvojenim osebam.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva
Stran 74 od 192

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
- transparentno in ažurno zagotavljanje informacij glede dostopa do socialnih pravic občanov, ki jih izvaja občina,
- zagotavljanje nujno potrebnih sredstev socialno ogroženim za preživetje ali pokrivanje stroškov socialno
varstvenih storitev, ki jih določene skupine uporabnikov nujno potrebujejo (invalidne osebe, starostniki, itd).
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
•
•

2002 Varstvo otrok in družine
2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2002 - Varstvo otrok in družine
Vrednost: 53.000 €
Opis glavnega programa
Glavni program " Varstvo otrok in družine" vključuje sredstva za pomoč družinam na lokalnem nivoju.
Dolgoročni cilji glavnega programa
- ustvarjanje pogojev za zvišanje natalitete
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- pomoč družinam ob rojstvu otroka
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
•

20029001 Drugi programi v pomoč družini.

Aktivnosti tega podprograma izvaja oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo

20029001 - Drugi programi v pomoč družini
Vrednost: 53.000 €
Opis podprograma
Podprogram "Drugi programi v pomoč družini" vključuje enkratno denarno pomoč staršem ob rojstvu otrok.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o lokalni samoupravi
- Odlok o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Zagorje ob Savi
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- pomoč družinam ob rojstvu otroka
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Opredeljeni z obrazložitvijo proračunske postavke - PP v okviru podprograma.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva
Vrednost: 1.172.666 €
Opis glavnega programa
Glavni program "Izvajanje programov socialnega varstva" vključuje sredstva za izvajanje socialno varstvenih
programov in pravic, pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in
zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.
Dolgoročni cilji glavnega programa
- zagotavljanje informacij glede dostopa do socialnih pravic občanov,
- zagotavljanje nujno potrebnih sredstev socialno ogroženim za preživetje ali pokrivanje stroškov socialno
varstvenih storitev, ki jih določene skupine uporabnikov nujno potrebujejo (invalidne osebe, starostniki, itd).

Stran 75 od 192

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- zagotavljanje starostnikom in invalidnim osebam primerno in dostojno oskrbo preko
izvajanja programov pomoči na domu, domske oskrbe in družinskega pomočnika,
- podeljevanje enkratnih socialnih pomoč za nakup ozimnice in šolskih potrebščin na osnovi javnega razpisa,
- zagotavljanje drugih pomoči socialno ogroženim (subvencije najemnin, prevozov upokojencev itd).
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
20049002 Socialno varstvo invalidov
20049003 Socialno varstvo starih
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
Aktivnosti teh podprogramov izvaja oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo in delno neposredni uporabnik
- župan.

20049002 - Socialno varstvo invalidov
Vrednost: 199.108 €
Opis podprograma
Podprogram "Socialno varstvo invalidov" vključuje financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in
zavodih za usposabljanje, financiranje družinskega pomočnika.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o socialnem varstvu
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- zagotavljanje pravic občanov do izbire družinskega pomočnika
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Opredeljeni z obrazložitvijo proračunske postavke - PP v okviru podprograma.

20049003 - Socialno varstvo starih
Vrednost: 690.000 €
Opis podprograma
Podprogram "Socialno varstvo starih" vključuje financiranje bivanja starejših oseb v splošnih in posebnih socialnih
zavodih, dnevnih centrih, bivalnih enotah, sofinanciranje pomoči družini na domu, sofinanciranje centrov za pomoč
na domu, investicije v domove za starejše, dnevne centre in centre za pomoč na domu, preživninsko varstvo kmetov.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o socialnem varstvu
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- zagotavljanje oskrbe preko izvajanja programov pomoči na domu in oskrbe v socialnih zavodih
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- zagotavljanje starostnikom in invalidnim osebam primerno in dostojno oskrbo preko programov pomoči na domu
in domske oskrbe

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih
Vrednost: 184.000 €
Opis podprograma
Podprogram "Socialno varstvo materialno ogroženih" vključuje enkratne socialne pomoči zaradi materialne
ogroženosti, pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin), sofinanciranje zavetišč za brezdomce,
plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev.
Stran 76 od 192

Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o socialnem varstvu
- Stanovanjski zakon
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- Zagotavljanje nujno potrebnih sredstev socialno ogroženim za pokrivanje stroškov najemnin in pogrebnih
stroškov, subvencioniranje prehrane učencem osnovnih šol in subvencioniranje mesečnih avtobusnih vozovnic za
upokojence
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Opredeljeni z obrazložitvami proračunskih postavk - PP v okviru podprograma.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
Vrednost: 99.558 €
Opis podprograma
Podprogram "Socialno varstvo drugih ranljivih skupin" vključuje sodelovanje z nevladnimi organizacijami sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: Rdeči križ Slovenije, Karitas, društvo za pomoč duševno
prizadetim, društva slepih, gluhih, paraplegikov, distrofikov, diabetikov, ipd.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o Rdečem križu Slovenije
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- zagotavljanje nemotenega delovanja humanitarnih organizacij in društev s področja socialnega varstva
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Opredeljeni z obrazložitvami proračunskih postavk - PP v okviru podprograma.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
Vrednost: 45.120 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje "Servisiranje javnega dolga" zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
- zagotavljanje finančnih virov za financiranje tekočih nalog in projektov investicijske narave,
- zagotavljanje likvidnosti proračuna,
- zagotavljati optimalne stroške financiranja.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
2201 Servisiranje javnega dolga

2201 - Servisiranje javnega dolga
Vrednost: 45.120 €
Opis glavnega programa
Glavni program "Servisiranje javnega dolga" vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja
izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.
Dolgoročni cilji glavnega programa
- zagotavljanje finančnih virov za financiranje tekočega poslovanja in projektov ter optimalne likvidnosti
proračuna s čim nižjimi stroški servisiranja

Stran 77 od 192

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- likvidnost proračuna in tekoče poravnavanje obveznosti
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom
Aktivnosti teh podprogramov izvaja oddelek za javne finance.

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače
zadolževanje
Vrednost: 44.000 €
Opis podprograma
Podprogram "Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna" vključuje sredstva za poravnavanje
obveznosti iz naslova odplačil glavnic, obresti od dolgoročnih kreditov in obresti od kratkoročnih kreditov občine,
najetih na domačem trgu kapitala.
Zakonske in druge pravne podlage
-

Zakon o javnih financah,
Zakon o financiranju občin,
Zakon o lokalni samoupravi,
Pravilnik o postopkih zadolževanja občin.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- financiranje izvrševanja proračuna in zagotavljanje likvidnosti proračuna s čim nižjimi stroški ter redno
poravnavanje vseh obveznosti iz naslova zadolžitve
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Redno poravnavanje vseh obveznosti v skladu z amortizacijskimi načrti oziroma obračuni bank.

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom
Vrednost: 1.120 €
Opis podprograma
Podprogram "Stroški financiranja in upravljanja z dolgom" vključuje sredstva za poravnavanje stroškov
financiranja in upravljanja z dolgom ( stroški obdelave kredita, stroški zavarovanja kredita, nadomestilo za vodenje
kredita itd.).
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o javnih financah
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- financiranje izvrševanja proračuna in zagotavljanje likvidnosti proračuna s čim nižjimi stroški
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Redno poravnavanje vseh obveznosti v skladu z obračuni bank.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
Vrednost: 390.000 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje "Intervencijski programi in obveznosti" zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so
potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive
človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za
finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu
in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.
Stran 78 od 192

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje porabe ni. Osnova je Zakon o odpravi posledic
naravnih nesreč.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
- nemudoma intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo
odpravo posledic naravnih nesreč.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
•
•

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
2303 Splošna proračunska rezervacija

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih
nesreč
Vrednost: 320.000 €
Opis glavnega programa
Glavni program "Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč" vključuje sredstva za
odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča,
pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo
naravne sile in ekološke nesreče.
Dolgoročni cilji glavnega programa
- intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic naravnih nesreč
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic naravnih nesreč
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
23029001 Rezerva občine
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč
Aktivnosti teh podprogramov izvajata oddelek za javne finance in oddelek za gospodarske javne službe.

23029001 - Rezerva občine
Vrednost: 170.000 €
Opis podprograma
Podprogram "Rezerva občine" zagotavljanja sredstva za kritje stroškov intervencij ob naravnih nesrečah in
omogoča optimalno sanacijo razmer.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o javnih financah
- Odlok o proračunu občine
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- zagotavljanje sredstev za kritje stroškov intervencij ob naravnih nesrečah in optimalno sanacijo razmer
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- zagotavljanje sredstev za kritje stroškov intervencij ob naravnih nesrečah in optimalno sanacijo razmer ter
zagotovljen primeren obseg lastnih sredstev za pridobitev državnih sredstev rezerv

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč
Vrednost: 150.000 €

Stran 79 od 192

Opis podprograma
Podprogram "Posebni programi pomoči v primerih nesreč" vključuje sredstva za pokritje stroškov komisij za oceno
škode po naravnih nesrečah, sanacija plazov in odprava posledic na gospodarski infrastrukturi na lokalni ravni ter
stvari in objektov v lasti občine v skladu z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč, pomoč drugim občinam v
primeru naravnih nesreč, stroški reševalnih akcij.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč
- Uredba o metodologiji za ocenjevanje škode
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- saniranje obstoječih plazov in vzdrževanje saniranih plazov
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Opredeljeni z obrazložitvijo proračunske postavke - PP v okviru podprograma.

2303 - Splošna proračunska rezervacija
Vrednost: 70.000 €
Opis glavnega programa
Glavni program "Splošna proračunska rezervacija" vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem
proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.
Dolgoročni cilji glavnega programa
- zagotavljanje sredstev za nemoteno izvajanje nalog občine
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- zagotavljanje sredstev za nemoteno izvajanje nalog občine za zadeve, ki v sprejetem proračunu niso bile planirane
ali so bile planirane prenizko.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
•

23039001 Splošna proračunska rezervacija

Aktivnosti tega podprograma izvaja oddelek za javne finance.

23039001 - Splošna proračunska rezervacija
Vrednost: 70.000 €
Opis podprograma
Podprogram "Splošna proračunska rezervacija" vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem
proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o javnih financah
- Odlok o proračunu občine
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- zagotavljanje nemotenega izvrševanja občinskega proračuna
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Imeti zagotovljen primeren obseg sredstev za financiranje nenačrtovanih oziroma premalo načrtovanih obveznosti.

Stran 80 od 192

B - Račun finančnih terjatev in naložb

Stran 81 od 192

C - Račun financiranja
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
Vrednost: 556.413 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje "Servisiranje javnega dolga" zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dokumenti ne obstajajo.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
- zagotavljanje finančnih virov za financiranje tekočih nalog in projektov investicijske
narave,
- zagotavljanje likvidnosti proračuna,
- zagotavljati optimalne stroške financiranja.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
2201 Servisiranje javnega dolga

2201 - Servisiranje javnega dolga
Vrednost: 556.413 €
Opis glavnega programa
Glavni program "Servisiranje javnega dolga" vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja
izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.
Dolgoročni cilji glavnega programa
- zagotavljanje finančnih virov za financiranje tekočega poslovanja in projektov ter optimalne likvidnosti
proračuna z čim nižjimi stroški servisiranja
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- likvidnost proračuna in tekoče poravnavanje obveznosti
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače
zadolževanje
Vrednost: 556.413 €
Opis podprograma
Podprogram " Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje " vključuje sredstva
za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o javnih financah
- Zakon o financiranju občin
- kreditne pogodbe s poslovnimi bankami oziroma posojilodajalkami
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- zagotavljanje sredstev za odplačilo glavnic po dolgoročnih kreditnih pogodbah
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Točno plačevanje vseh obveznosti iz naslova odplačil glavnic po kreditih.
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Obrazložitev proračunskih postavk
A - Bilanca odhodkov
1000 - OBČINSKI SVET
Vrednost: 334.170 €

01 - POLITIČNI SISTEM
0101 - Politični sistem
01019001 - Dejavnost občinskega sveta
01050 - Stroški sej občinskega sveta
Vrednost: 20.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je namenjena financiranju stroškov sej občinskega sveta (snemanja, fotografiranja, reprezentanca),
novoletni pogostitvi in slavnostni seji občinskega sveta. Tako kot prejšnja leta se tudi v letu 2018 načrtuje 7 rednih
in 1 izredna seja občinskega sveta.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave na NRP ni
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predlogov pravic porabe temelji na podlagi podatkov, ki so vezani na število predvidenih sej občinskega
sveta oziroma ocen stroškov povezanih s sejami.

01060 - Stroški svetnikov
Vrednost: 25.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V tej postavki so zagotovljena sredstva za plačilo sejnin za člane občinskega sveta. Izračun temelji na predpostavki,
da bo v letu 2018 izvedenih 7 rednih in 1 izredna seja občinskega sveta, ki se jih bo udeležilo povprečno 23 članov.
Sejnina za udeležbo na redni seji občinskega sveta znaša 4,5% plače župana oziroma pol manj za udeležbo na
izredni seji občinskega sveta.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave na NRP ni
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Osnova za določitev višine sejnine članom občinskega sveta je Pravilnik o plačah, sejninah in drugih prejemkih
funkcionarjev Občine Zagorje ob Savi, članov delovnih teles občinskega sveta, članov občasnih delovnih teles,
članov drugih organov občine in predsednikov krajevnih skupnosti, ki je bil sprejet marca 2015.

01061 - Stroški odborov in komisij
Vrednost: 17.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V tej postavki so zajeti odhodki za delo odborov in komisij občinskega sveta, ki se praviloma sklicujejo pred sejami
občinskega sveta ter po dve seji Statutarno pravne komisije. V letu 2018 načrtujemo 45 sej. Sejnina za vodenje seje
delovnega telesa občinskega sveta znaša 2,6% plače župana oziroma 2,2% za udeležbo na seji delovnega telesa.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave na NRP ni.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Osnova za določitev višine sejnine članom odborov in komisij je Pravilnik o plačah, sejninah in drugih prejemkih
funkcionarjev Občine Zagorje ob Savi, članov delovnih teles občinskega sveta, članov občasnih delovnih teles,
članov drugih organov občine in predsednikov krajevnih skupnosti, ki je bil sprejet marca 2015.

01062 - Plačila predsednikom krajevnih skupnosti
Vrednost: 7.470 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za plačila predsednikom krajevnih skupnosti. Predsedniku
krajevne skupnosti lahko pripada letno plačilo v višini največ 15,5 % plače župana na osnovi sklepa o izplačilu, ki
ga sprejme Svet Krajevne skupnosti najkasneje do konca novembra tekočega leta.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave na NRP ni.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Osnova za določitev obsega sredstev na tej proračunski postavki je Pravilnik o plačah, sejninah in drugih prejemkih
funkcionarjev Občine Zagorje ob Savi, članov delovnih teles občinskega sveta, članov občasnih delovnih teles,
članov drugih organov občine in predsednikov krajevnih skupnosti, ki je bil sprejet marca 2015.

14010 - Financiranje političnih strank
Vrednost: 28.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Letni obseg sredstev, ki se deli med politične stranke se izračuna kot 0,3 % od zneska primerne porabe občine.
Znesek primerne porabe občine vsako leto izračuna Ministrstvo za finance. Podlaga za razdelitev letnega obsega
sredstev med posamezne stranke je Sklep o financiranju političnih strank v Občini Zagorje ob Savi.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave na NRP ni
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Letni obseg sredstev, ki se deli med politične stranke se izračuna kot 0,3% od zneska primerne porabe občine.
Znesek primerne porabe občine vsako leto izračuna Ministrstvo za finance. Podlaga za razdelitev letnega obsega
sredstev med posamezne stranke je Sklep o financiranju političnih strank v Občini Zagorje ob Savi.

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov
01110 - Stroški volitev in referendumov
Vrednost: 43.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na proračunski postavki zagotavljamo sredstva za pokrivanje stroškov lokalnih volitev ter plakatiranja in
obveščanja volivcev ob državnih volitvah ter morebitnih razpisanih referendumih na državnem nivoju.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave na NRP ni
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri določanju višine sredstev na tej proračunski postavki smo izhajali iz realizacije v preteklih letih in ocene
potrebnih stroškov, da bodo lokalne volitve, državnozborske volitve in druge obveznosti izvedene v skladu z
veljavno zakonodajo.
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04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti
01053 - Objava občinskih predpisov
Vrednost: 5.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena objavi občinskih predpisov v Uradnem listu RS in v katalogu informacij javnega značaja.
Zakon o lokalni samoupravi določa, da se občinski predpisi objavijo v uradnem glasilu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave na NRP ni
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Na podlagi realizacije prejšnjih let in ocene obsega nalog ter obveznosti v letu 2018.

01054 - Izdelava zastave, grba občine
Vrednost: 3.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za izdelavo simbolov občine (zastave za drogove, namizne zastavice, grb).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave na NRP ni
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev na tej proračunski postavki je določen na podlagi ocene stroškov potrebnih za nabavo novih zastav
za na drogove ob javnih zgradbah v lasti Občine Zagorje ob Savi v letu 2018.

01056 - Spletne strani občine
Vrednost: 2.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na proračunski postavki načrtujemo sredstva za vzdrževanje spletne strani občine (zakupljen prostor na strežniku,
najem domene, redne spremembe).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave na NRP ni.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev na tej proračunski postavki je določen na podlagi pogodbe z Univerzo v Mariboru za izdelavo
projekta "portal Občine Zagorje ob Savi", realizacije prejšnjih let, ocene obsega nalog in obveznosti v letu 2018.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov
17230 - Prireditve ob občinskem prazniku
Vrednost: 120.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov prireditev ob občinskem prazniku, ki trajajo od konca junija do sredine
septembra. Prve prireditve načrtujemo ob zaključku šolskega leta, nadaljevali bomo s petkovimi poletnimi večeri,
kjer bo občina soorganizator, osrednji prireditvi pa bosta tradicionalni Noč pred nočjo ter Zagorska noč. Ostale
prireditve, ki so vključene v program praznovanja občinskega praznika in so v soorganizaciji občine ali javnih
zavodov in društev, bodo izbrane na javnem razpisu.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave na NRP ni.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ob pripravi proračuna smo obseg sredstev za financiranje prireditev v okviru občinskega praznika planirali
upoštevaje realizacijo in izkušnje iz preteklih let.

17231 - Prireditve ob državnih praznikih
Vrednost: 34.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov, ki nastanejo z organizacijo in izvedbo prireditev ob državnih praznikih
(8. februar, 27. april, 1. maj, 25. junij, 1. november, 26. december).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave na NRP ni.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ob pripravi proračuna smo obseg sredstev za financiranje prireditev ob državnih praznikih planirali glede na
realizacijo in izkušnje iz preteklih let ter upoštevajoč oceno potrebnih sredstev za organiziranje prireditev in
finančne omejitve proračuna.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija
vladne in lokalne ravni
06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti
01057 - Delovanje nevladnih institucij lok. skupnosti
Vrednost: 4.700 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina je članica Skupnosti občin Slovenije s sedežem v Mariboru in tudi članica Združenja občin Slovenije. V ta
namen je potrebno zagotoviti sredstva za plačilo članarine.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave na NRP ni
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev na tej proračunski postavki je določen na podlagi realizacije predhodnih let.

14 - GOSPODARSTVO
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039001 - Promocija občine
17300 - Druge promocijske aktivnosti
Vrednost: 25.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena promocijskim predstavitvam občine v posameznih medijih, npr. časopisih, knjigah, oddajah
itd. Prav tako se bodo iz te postavke zagotavljala sredstva za nakup promocijskih daril občine (majice, kape,...).
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave na NRP ni
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višino sredstev na tej proračunski postavki smo načrtovali na podlagi realizacije v preteklem letu in ocen aktivnosti
v letu 2018.

2000 - NADZORNI ODBOR
Vrednost: 10.000 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0203 - Fiskalni nadzor
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora
01100 - Dejavnost nadzornega odbora
Vrednost: 10.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te postavke so načrtovana sredstva za plačilo sejnin na sejah nadzornega odbora in sejah občinskega sveta,
za plačilo opravljenih nadzorov članom nadzornega odbora, njihovo udeležbo na seminarjih in podobno. Nadzorni
odbor vsako leto sprejme plan dela. Sejnine in nadzori so za leto 2018 načrtovani v podobnem obsegu kot prejšnja
leta in ovrednoteni na osnovi sprejetega programa dela nadzornega odbora v naslednjem letu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave na NRP ni
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Osnova za določitev višine sejnine članom odbora je Pravilnik o plačah, sejninah in drugih prejemkih funkcionarjev
Občine Zagorje ob Savi, članov delovnih teles občinskega sveta, članov občasnih delovnih teles, članov drugih
organov občine in predsednikov krajevnih skupnosti, ki je bil sprejet marca 2015.

3000 - ŽUPAN
Vrednost: 165.987 €

01 - POLITIČNI SISTEM
0101 - Politični sistem
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov
01080 - Materialni stroški in reprezentanca
Vrednost: 36.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za pokrivanje materialnih stroškov povezanih z delom župana
ter stroški reprezentance.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave na NRP ni
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev na tej proračunski postavki je določen na podlagi realizacije predhodnih let in ocen stroškov v letu
2018.
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01083 - Odnosi z javnostmi
Vrednost: 9.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za komuniciranje župana z javnostmi (županove minute na
radiu KUM, oddaje na ETV, objave v tiskanih in spletnih medijih ipd.).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave na NRP ni
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev na tej proračunski postavki je določen na podlagi realizacije predhodnih let in ocen stroškov v letu
2018.

01090 - Plače in nadomestilo za oprav. funkcije župana in podžupanov
Vrednost: 54.987 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oz.
plačilo za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno. Na podlagi Priloge Zakona o sistemu plač v
javnem sektorju je župan uvrščen v 53. plačni razred. Župan opravlja funkcijo župana poklicno.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave na NRP ni
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Podlaga za planiranje sredstev za plače je Zakon o sistemu plač v javnem sektorju.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov
01082 - Protokolarni stroški
Vrednost: 23.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za pokrivanje vseh stroškov povezanih s protokolom občine -stroški zlatih porok, žalnih
ikeban, sprejemov, obiskov iz drugih občin, protokolarnih daril, reprezentance, ipd.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave na NRP ni
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev na tej proračunski postavki je določen na podlagi realizacije predhodnih let in ocen stroškov v letu
2018.

01085 - Sofinanciranje projektov posebnega pomena
Vrednost: 30.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke se bodo sofinancirali projekti posebnega pomena, ki promovirali oziroma izboljšali
prepoznavnost občine. Sredstva so namenjena za sofinanciranje dejavnosti, materialnih stroškov, investicij,
založništva, organizacijo in sodelovanje pri različnih prireditvah in aktivnostih na krajevnem, občinskem, regijskem,
nacionalnem ter mednarodnem nivoju, za izobraževanje strokovnih kadrov in druge programe oziroma projekte ki
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dokazujejo vsebinsko učinkovitost občini Zagorje ob Savi. Sredstva bodo dodeljena na podlagi javnega razpisa za
projekte, ki ne bodo predmet drugih razpisov v Občini Zagorje ob Savi v letu 2018.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave na NRP ni.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev na tej proračunski postavki je določen na podlagi ocen občine ob upoštevanju finančnih možnosti
proračuna.

20 - SOCIALNO VARSTVO
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
01084 - Humanitarne akcije
Vrednost: 13.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke bomo realizirali humanitarne akcije in pomoči v sodelovanju z Rdečim križem in
Karitasom. V ta sveženj aktivnosti spadajo nabava šolskih potrebščin za socialno ogrožene otroke, sodelovanje pri
humanitarni akciji "Manj svečk za manj grobov" ob 1. novembru ter sodelovanje pri drugih morebitnih
humanitarnih akcijah.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave na NRP ni
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev na tej proračunski postavki je določen upoštevaje ocene in dogovor s Karitasom oziroma Rdečim
križem.

4001 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA
SPLOŠNE ZADEVE
Vrednost: 1.751.025 €

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
0402 - Informatizacija uprave
04029002 - Elektronske storitve
19030 - Vzpostavitev e-občine - infrastruktura
Vrednost: 12.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za nemoteno delovanje občinske uprave je potrebno kontinuirano vsako leto zagotavljati določena sredstva za
posodabljanje strojne in programske informacijske opreme (strežnik, računalniki, tiskalniki, skenerji, programska
oprema.). V letu 2018 občina planira posodobitev zamenjavo računalnikov, posodobitev opreme za tiskanje, nakup
licenčne programske opreme in drugih naprav, ki jih bo potrebno nadomestiti zaradi nepredvidenih okvar.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB142-07-0004 Nakup računalniške opreme
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva na tej proračunski postavki smo planirali na osnovi ocene oziroma vrednotenja zgoraj navedenih planiranih
nakupov.

0403 - Druge skupne administrativne službe
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti
01048 - Javne objave
Vrednost: 3.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za financiranje javnih objav občinskih razpisov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave na NRP ni.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev na tej proračunski postavki smo planirali na osnovi realizacije predhodnih let in ocen za leto 2018.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
01043 - Pravno zastopanje in druga svetovanja
Vrednost: 16.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S te postavke krijemo stroške pravnega zastopanja, pravnega svetovanja in pravnih mnenj na podlagi sklenjene
pogodbe s pooblaščenim odvetnikom. Občina v skladu z Zakonom o izvršbi in zavarovanju zoper dolžnike vlaga
izvršbe na pristojnem sodišču, s čimer nastajajo določeni stroški npr. rubežnik. V premoženjsko pravnih postopkih
nastajajo davčne obveznosti, notarski stroški in podobno. S te postavke krijemo tudi stroške izvajanj strokovnih
storitev iz varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požari ter izdelave drugih mnenj in strokovnih svetovanj s
področja javnih naročil, ki so potrebna pri izvajanju nalog in ciljev občinske uprave.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave na NRP ni
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva na tej proračunski postavki smo planirali na osnovi realizacije prejšnjih let, ocene obsega nalog in
obveznosti v letu 2018 ter vrednosti pogodbe pravnega zastopnika občine.

01045 - Počitniška dejavnost
Vrednost: 7.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej proračunski postavki načrtujemo sredstva za obratovanje, tekoče in investicijsko vzdrževanje počitniškega
apartmaja v Gozdu Martuljku. Osnovni vir za financiranje stroškov te proračunske postavke so prihodki, ki jih
vplačujejo tisti, ki letujejo v občinskem počitniškem apartmaju.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB142-07-0090 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva na tej proračunski postavki smo planirali na osnovi realizacije prejšnjih let in ocene obsega nalog in
obveznosti v letu 2018.
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06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 - Dejavnost občinske uprave
06039001 - Administracija občinske uprave
01010 - Plače delavcev občinske uprave
Vrednost: 872.969 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za izplačilo plač javnim uslužbencem, in sicer za 30 sistemiziranih
delovnih mest oziroma 28 zaposlenih javnih uslužbencev občinske uprave v letu 2018.
Na tej proračunski postavki zagotavljamo sredstva za naslednje namene:
-

plače in dodatke,

-

regres za letni dopust,

-

povračila in nadomestila,

-

druge izdatke zaposlenim,

-

za prispevke delavcem občinske uprave

-

premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje.

Izdatki so načrtovani v skladu z izhodišči za pripravo občinskega proračuna za leto 2018, ob upoštevanju sprostitve
napredovanj in usklajevanja vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave na NRP ni.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun porabe pri proračunski postavki izhaja iz zakonskih podlag, in sicer Zakona o ukrepih na področju plač in
drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17) (Uradni list RS, št. 88/16),
Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivno pogodbo za javni sektor, Kolektivno pogodbo za
negospodarske dejavnosti in Kadrovskim načrtom Občine Zagorje ob Savi za leto 2018.

01040 - Materialni stroški občinske uprave
Vrednost: 177.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru postavke so planirani vsi materialni stroški potrebni za funkcioniranje in delovanje občinske uprave v letu
2018, in sicer so to pisarniški material in storitve; čistilni material in storitve; založniške in tiskarske storitve;
časopisi, revije in strokovna literatura; izdatki za reprezentanco; stroški zdravniških pregledov javnih uslužbencev;
službene obleke (čistilke); ogrevanje; elektrika; odvoz smeti; stroški fiksne in mobilne telefonije; poštne in kurirske
storitve; goriva za prevozna sredstva; registracija, vzdrževanje in zavarovanje službenih vozil; dnevnice in drugi
izdatki za službena potovanja; vzdrževanje računalniških programov (npr. programi za računovodstvo, HKOM računalniška hrbtenica države, program za knjiženje dokumentarnega gradiva Doksis); izobraževanje
zaposlenih; študentsko; praktično usposabljanje z delom za dijake in študente; delo po podjemnih pogodbah;
prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov itd.
Občinska uprava bo v letu 2018 prešla na novo, sodobnejšo obliko podpore informacijsko-komunikacijski
tehnologiji, pri čemer bodo klasični strežniški sistem zamenjale storitve v oblaku. Podatkovne baze bodo pod
režimom visoke stopnje varnosti, hkrati pa nenehno dostopne prek spleta. To bo Občini Zagorje ob Savi omogočilo
nadgradnjo z aplikacijami, prek katerih bodo občani veliko večino zadev urejali prek spleta. Zaradi dotrajanosti je
odpovedalo terensko službeno vozilo, staro 14 let, zato je bila občina prisiljena zamenjati vozilo, tako da bo v letu
2018 odplačevala stroške poslovnega najema, kar je gospodarneje od lastniškega nakupa vozila. Praktično
neuporabno in iztrošeno je tudi drugo službeno vozilo, staro 12 let, zato bo v letu 2018 po vsej verjetnosti potrebna
zamenjava tudi tega vozila.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave na NRP ni
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva na tej proračunski postavki smo planirali na osnovi realizacije prejšnjih let in ocene obsega nalog in
obveznosti v letu 2018.

01049 - Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje
Vrednost: 63.576 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2009 je pričel delovati skupni medobčinski organ s področja redarske službe in komunalnega nadzorstva Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje (MIR). V skladu z Dogovorom o medsebojnih razmerjih je princip
financiranja inšpektorata število prebivalcev posamezne občine ustanoviteljice. Delež Občine Zagorje ob Savi znaša
39,2%. 50% sredstev za financiranje dejavnosti MIR-a prispeva državni proračun.
Na tej proračunski postavki so zagotovljena tudi sredstva za plačilo storitev, ki jih Občina Trbovlje opravlja za MIR.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB142-09-0010 Medobčinski inšpektorat Zasavja
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva na tej proračunski postavki smo planirali na podlagi finančnega načrta MIR-a oziroma v skladu z
Dogovorom o medsebojnih razmerjih podpisanim med občinami Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi.

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje
občinske uprave
19000 - Nakup opreme
Vrednost: 4.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V postavki zagotavljamo sredstva za nakup oziroma zamenjavo izrabljene pisarniške opreme (omara),
telekomunikacijske opreme in druge nepredvidene zamenjave opreme.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB142-07-0003 Nakup pisarniške opreme
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva na tej proračunski postavki smo planirali na osnovi ocen planiranih nakupov opreme.

19060 - Investicije in invest. vzdrž. upravnih prostorov
Vrednost: 3.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2018 niso predvidena večja investicijsko vzdrževalna ali obnovitvena dela upravnih prostorov. Sredstva na
tej postavki bomo namenili nepredvidenim, vendar nujnim, investicijsko vzdrževalnim delom v prostorih občinske
uprave.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB142-07-0001 Investicije in invest.vzdrž.upravnih prostorov
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ob pripravi proračuna za leto 2018 smo višino sredstev na tej proračunski postavki načrtovali na osnovi realizacije
prejšnjih let in ocene za leto 2018.
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07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
12300 - Sredstva za redno dejavnost civilne zaščite
Vrednost: 8.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za redno dejavnost civilne zaščite, izvajanje
vzdrževanja sistema zaščite in reševanja, ki vključuje izdelavo načrtov ZIR, njihovo ažuriranje in noveliranje ter
sodelovanje z Izpostavo za zaščito in reševanje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave na NRP ni.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva na tej proračunski postavki smo planirali na osnovi realizacije predhodnih let in ocen aktivnosti v
naslednjem letu.

12301 - Opremljanje in usposabljanje enot in služb civilne zaščite
Vrednost: 8.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te proračunske postavke občina financira opremljanje in usposabljanje enot in služb civilne zaščite (nabava
opreme za reševanje v naravnih nesrečah in za izobraževanje) .
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB142-07-0005 Opremljanje enot in služb civilne zaščite
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva na tej proračunski postavki smo planirali na osnovi realizacije v preteklih letih in ocen aktivnosti v
naslednjem letu.

12302 - Kinološko društvo Zagorje ob Savi
Vrednost: 2.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina bo sofinancirala dejavnost Kinološkega društva Zagorje ob Savi. Društvo ima status društva, ki deluje v
javnem interesu na podlagi odločbe Ministrstva za obrambo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave na NRP ni.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev na tej proračunski postavki je določen na podlagi finančnega načrta društva.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
12100 - Dejavnost Obč. gasilske zveze in gasilskih društev
Vrednost: 199.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva za redno dejavnost požarnega varstva so namenjena za redno delovanje Gasilske zveze Zagorje ter vseh
gasilskih društev. Ta sredstva so namenjena za osnovne potrebe (elektrika, PTT storitve, komunalne storitve, potni
stroški, strokovno izobraževanje in drugi funkcionalni izdatki), delno pa tudi za operativne potrebe (tekmovanja,
delo z mladimi,…), zavarovanja in vzdrževanje opreme in vozil. V tej proračunski postavki zagotavljamo tudi
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sredstva za intervencije in prevoze pitne vode tistim gospodinjstvom, ki nimajo možnosti, da se priključijo na javne
vodovodne sisteme. Kljub zagotovitvi dodatnih vodnih virov iz globinskih vrtin, v občini Zagorje ob Savi namreč
ostajajo višje ležeči naseljeni predeli, kjer še ni zagotovljena nemotena preskrba s kvalitetno pitno in požarno vodo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave na NRP ni.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri pripravi proračuna smo izhajali iz Finančnega načrta Gasilske zveze Zagorje ob Savi.

12200 - Sofinanciranje nakupa opreme in vozil
Vrednost: 226.984 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te proračunske postavke se namenjajo sredstva za sofinanciranje nakupov vozil in opreme za gasilska
društva v Občini Zagorje ob Savi, in sicer na podlagi prioritet, ki jih pripravlja Gasilska zveza Zagorje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB142-07-0006 Opremljanje Gasilske zveze Zagorje ob Savi
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri pripravi proračuna smo izhajali iz Finančnega načrta Gasilske zveze Zagorje. Ob pripravi proračuna smo
načrtovali sofinanciranje nakupa oziroma plačilo leasinga naslednje opreme oziroma vozil:
- PGD Padež: 22.389,48 EUR - avto, že nabavljeno;
- PGD Zagorje mesto: 13.518,36 EUR - avto, že nabavljeno;
- PGD Zagorje mesto: 43.601 EUR - avto, že nabavljeno;
- Gasilska zveza 10.806 EUR - avto, že nabavljeno;
- PGD Kandrše: 21.225,8 4EUR - avto, že nabavljeno;
- PGD Loke: 6.801,80 EUR - avto, že nabavljeno;
- PGD Čolnišče: 9.600 EUR - avto, nabava v 2018
- PGD Zagorje-mesto: 12.000 EUR -podvozje, zamenjava v 2018
- (vzdrževanje vozil, AL servis hidravlika, kompresor in drugo): 47.000 EUR
- nakup opreme iz naslova požarne takse : 40.041 EUR.

12201 - Investicije in inv. vzdrž. gasilskih domov
Vrednost: 65.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Namen projekta je vzdrževanje in prenova gasilskih domov za nemoteno opravljanje javne gasilske službe.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB142-10-0003

Investicije in invest.vzdrž.gasilskih domov

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri pripravi proračuna smo izhajali iz Finančnega načrta Gasilske zveze Zagorje in ocene stroškov sanacije
podpornega zidu pod Gasilskim domom v Čolniščah.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro,
kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč
17500 - Drugi str. urejanja zemljišč - ZK zadeve, cenitve
Vrednost: 10.000 €
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za pokrivanje stroškov povezanih z urejanjem zemljišč kot so cenitve,
notarski stroški, stroški geodetskih storitev (parcelacije, ureditev meje, itd.).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave na NRP ni
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ob pripravi proračuna smo obseg potrebnih sredstev planirali na podlagi realizacije predhodnih let in ocen za leto
2018.

16069002 - Nakup zemljišč
85050 - Nakup nepremičnin
Vrednost: 34.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej proračunski postavki občina zagotavlja sredstva za nakup zemljišč za potrebe izgradnje različnih
infrastrukturnih objektov, izvedbo posameznih prostorsko izvedbenih aktov in zemljiškoknjižno urejanje zemljišč
(ceste, tudi menjave). V letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja občine, ki je priloga oziroma sestavni
del proračuna, so navedene nepremičnine oziroma zemljišča, ki jih občina planira pridobiti v letu 2018. Za del teh
nepremičnin, kot je razvidno v načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja, so sredstva zagotovljena na tej
proračunski postavki.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB142-07-0008 Nakup nepremičnin
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri določanju potrebnega obsega sredstev v proračunu smo izhajali iz Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem,
cenitev in ocen.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 - Programi v kulturi
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura
17100 - Ostalo oglaševanje v medijih
Vrednost: 22.427 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina v regionalnih avdiovizualnih, tiskanih in spletnih medijih kot so Radio Kum, Radio Center, ETV, Zasavski
tednik, display itd. objavlja različne informacije pomembne za lokalno prebivalstvo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave na NRP ni
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri načrtovanju obsega sredstev na tej proračunski postavki smo izhajali iz realizacije preteklih let in ocen objav v
letu 2018.

17110 - Programi lokalnih in regionalnih radijskih postaj
Vrednost: 7.663 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Ta postavka je namenjena sofinanciranju programov lokalnih in regionalnih radijskih postaj. Namen sofinanciranja
je obveščanje občank in občanov o aktivnostih Občine Zagorje ob Savi in njenih organov.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave na NRP ni.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri načrtovanju obsega sredstev na tej proračunski postavki smo izhajali iz realizacije preteklih let in ocene obsega
sodelovanja v letu 2018.

17120 - Programi lokalnih in regionalnih televizij
Vrednost: 8.905 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Ta postavka je namenjena sofinanciranju programov lokalnih in regionalnih televizij. Namen sofinanciranja je
obveščanje občank in občanov o aktivnostih Občine Zagorje ob Savi in njenih organov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave na NRP ni.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri načrtovanju obsega sredstev na tej proračunski postavki smo izhajali iz realizacije preteklih let in ocene obsega
sodelovanja v letu 2018.

4002 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA JAVNE
FINANCE
Vrednost: 317.314 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
18130 - Stroški plačilnega prometa
Vrednost: 1.700 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Iz te postavke občina poravnava stroške plačilnega prometa (Upravi za javna plačila), stroške vodenja gotovinskega
računa, gotovinsko poslovanje, upravljanje povprečnih mesečnih stanj gotovinskih poslov (poslovni banki),
negativne obresti za stanja na EZR (Banki Slovenije) in vodenje trgovalnega računa (borzno posredniški hiši).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri planiranju sredstev na tej proračunski postavki smo izhajali iz realizacije preteklih let in ocen prihodnjega leta
ter iz veljavne tarife UJP, banke in borznoposredniške hiše.

18131 - Javna blagajna
Vrednost: 10.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina je v letu 2013 podpisala z Delavsko hranilnico d.d. Ljubljana Pogodbo o poslovnem sodelovanju. Na osnovi
te pogodbe hranilnica izvajala za občane plačevanje plačilnih nalogov brez provizije; občina pa hranilnici plačuje
nadomestila za mesečne stroške plačevanja teh nalogov, in sicer 0,30 € po plačilnem nalogu. To velja za plačilne
naloge, ki jih izdajajo naslednji izdajatelji: Občina Zagorje ob Savi, OŠ Toneta Okrogarja, OŠ Ivana Skvarče, OŠ
Ivana Kavčiča, Glasbena šola, OŠ dr. Slavka Gruma, Srednja šola Zagorje, Vrtec Zagorje, Zasavska ljudska
univerza in JP Komunala Zagorje d.o.o. .
Stran 96 od 192

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri planiranju potrebnih sredstev smo izhajali iz realizacije preteklih let, podatkov o številu izdanih položnic
posameznega zavoda oziroma ocen, koliko položnic bo plačanih pri delavski hranilnici v naslednjem letu.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 - Dejavnost občinske uprave
06039001 - Administracija občinske uprave
01041 - Revizija občinskega proračuna in uporabnikov proračuna
Vrednost: 20.494 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ so
proračunski uporabniki dolžni zagotoviti notranjo revizijo svojega poslovanja z ustanovitvijo lastne revizijske službe
ali z najemom zunanje. Občina Zagorje ob Savi nima organizirane lastne revizijske službe, zato bo v naslednjem
letu, tako kot tudi že vsa predhodna leta, najela zunanje izvajalce. V letu 2018 bo predmet pregleda poslovanje
občine, Vrtca Zagorje, KC Delavskega doma Zagorje, Knjižnice Zagorje in Zdravstvenega doma Zagorje. Predmet
pregleda bo poslovanje v letu 2017.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave na NRP ni.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva na tej proračunski postavki planiramo na podlagi planiranih revizij v letu 2018 in cenika revizorskih
storitev.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
2201 - Servisiranje javnega dolga
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače
zadolževanje
18110 - Obresti od kratkoročnih kreditov
Vrednost: 2.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V primeru neskladja med dinamiko prilivov in odlivov bo občina v naslednjem letu najela pri poslovni banki
kratkoročni okvirni kredit. Kratkoročni kredit bo občina, v primeru, da ga bo koristila, do konca koledarskega leta
v celoti poplačala.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave na NRP ni.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva na tej proračunski postavki smo načrtovali na podlagi ocen potreb po kratkoročnem zadolževanju oziroma
ocen obrestnih mer pri poslovnih bankah in gibanj referenčne obrestne mere v letu 2018.

18120 - Obresti od dolgoročnih kreditov
Vrednost: 42.000 €

Stran 97 od 192

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina bo v letu 2018 odplačevala obresti po sedmih dolgoročnih kreditih; in sicer NLB d.d. (tri kreditne pogodbe),
Unicredit banki d.d.(dve kreditni pogodbi), SKB d.d. (ena kreditna pogodba) in BKS d.d. (ena kreditna pogodba).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave na NRP ni.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Na podlagi obstoječih amortizacijskih načrtov in ocen gibanj za EURIBOR bo občina v letu 2018 odplačevala
obresti bankam mesečno oziroma v skladu z obračuni bank.

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom
18140 - Stroški finančnih razmerij
Vrednost: 1.120 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Ta postavka vključuje sredstva za plačila bančnih stroškov za kratkoročno oziroma dolgoročno zadolževanje
občine.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Glede na to, da občina v letu 2018 ne planira dodatnega dolgoročnega zadolževanja, na tej proračunski postavki
zagotavljamo sredstva za najem kratkoročnega kredita.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih
nesreč
23029001 - Rezerva občine
16000 - Rezerva občine
Vrednost: 170.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina na osnovi določil 49. člena Zakona o javnih financah oblikuje rezervo občine, ki deluje kot proračunski
sklad in se namenja za pokrivanje stroškov nastalih ob naravnih in drugih nesrečah, ki bi jih povzročile naravne sile
ali ekološke nesreče. V odloku o proračunu je določena zgornja meja sredstev proračunske rezerve, o uporabi katere
odloča župan (40.000 € po objektu); v drugih primerih o porabi sredstev proračunske rezerve odloča občinski svet.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave na NRP ni.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Zakonsko določilo pri oblikovanju višine zneska rezerv ne določa spodnje meje zneska rezerv, določena pa je
zgornja meja in sicer v višini 1,5% prejemkov proračuna.
Pri oblikovanju zneska rezerv smo upoštevali oceno oddelka GJS, da bo občina v letu priprave proračuna porabila
vsa razpoložljiva sredstva rezerv oziroma oceno, da občina ob koncu leta 2017 ne bo izkazovala neporabljenih
sredstev rezerv.

Stran 98 od 192

2303 - Splošna proračunska rezervacija
23039001 - Splošna proračunska rezervacija
16010 - Splošna proračunska rezervacija
Vrednost: 70.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Skladno z 42. členom ZJF se v proračunu del predvidenih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak se zadrži kot
splošna proračunska rezervacija. Ta sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, ali za namene, za katere se
med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. O uporabi teh sredstev odloča župan.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave na NRP ni.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri oblikovanju višine sredstev splošne proračunske rezervacije smo izhajali iz podatkov o porabi tovrstnih sredstev
v prejšnjih letih. Obstaja pa tudi zakonska omejitev, ki pravi, da sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo
presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna.

4003 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA
DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO
Vrednost: 6.532.376 €

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov
17200 - Druge prireditve
Vrednost: 15.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te proračunske postavke občina financira stroške prireditev, ki niso povezane z organizacijo občinskega
praznika, državnih praznikov in božično - novoletnih prireditev, in jih v večji meri organizira občinska uprava,
lahko pa tudi zavodi in društva v soorganizaciji z občino (prireditve, pomembne za promocijo zagorske občine, kot
so: različne prireditve v Evroparku in na mestnem trgu ob tednu otroka ipd).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave na NRP ni
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev na tej proračunski postavki je določen na podlagi ocene plana prireditev, ki bodo financirane iz
naslova drugih prireditev in ga bo v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi na tej proračunski postavki
pripravila občinska uprava v sodelovanju z zavodi in društvi.

17220 - Prireditve - božično novoletne
Vrednost: 100.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te proračunske postavke občina financira stroške prireditev, ki niso povezane z organizacijo občinskega
praznika, državnih praznikov in drugih prireditev, ki jih v večji meri organizira občinska uprava, lahko pa tudi
zavodi in društva v soorganizaciji z občino (prireditve, pomembne za promocijo zagorske občine).
Stran 99 od 192

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave na NRP ni
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev na tej proračunski postavki je določen na podlagi ocene programa prireditev, ki ga bo v skladu z
razpoložljivimi proračunskimi sredstvi na tej proračunski postavki pripravila občinska uprava v sodelovanju z
zavodi in društvi.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija
vladne in lokalne ravni
06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti
08088 - Dejavnost regionalne razvojne agencije-RRA
Vrednost: 37.959 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Regionalna razvojna agencija Zasavje deluje v skladu z določili Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega
razvoja. RRA Zasavje je ustanovljena kot javni zavod s sedežem v Zagorju ob Savi. Poslovni prostori RRA Zasavje
so v objektu bivše rudniške uprave na naslovu Grajska ulica 2. Na tej postavki so zajeti stroški najema prostorov,
stroški ogrevanja, elektrike, komunalnih storitev, stroški nakupa potrebne opreme in plače za zaposlene. Plače za
zaposlene krije v višini 60 % MGRT, preostalih 40 % pa bodo zagotovile občine ustanoviteljice.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB142-15-0008 - Opremljanje Regionalne razvojne agencije -RRA
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev na tej proračunski postavki je določen na podlagi podatkov, ki nam jih je posredovala RRA oziroma
v skladu z njihovim finančnim načrtom.

0603 - Dejavnost občinske uprave
06039001 - Administracija občinske uprave
01046 - Najemnine za KS
Vrednost: 7.372 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V novembru 2011 je Občinski svet sprejel Odlok o spremembah Odloka o osnovah in merilih za financiranje
krajevnih skupnosti Občine Zagorje ob Savi, na podlagi katerega so krajevne skupnosti oproščene plačila najemnine
poslovnih prostorov, namenjenih opravljanju strokovnih in administrativnih nalog. Najemnine za poslovne prostore
se plačujejo za KS Čemšenik, KS Podkum, KS Tirna, KS Rudnik - Toplice, KS Šentlambert in KS Kotredež.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave na NRP ni.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva na tej proračunski postavki planiramo na osnovi pogodb o najemu poslovnih prostorov.

Stran 100 od 192

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
1003 - Aktivna politika zaposlovanja
10039001 - Povečanje zaposljivosti
05800 - Javna dela s področja družbenih dejavnosti
Vrednost: 75.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Zagorje kot naročnik in plačnik izvajanja javnih del, v skladu s kriteriji in merili Zavoda za zaposlovanje
RS, krije del plač ter regres za osebe, vključene v javna dela, ki se izvajajo v vzgojno izobraževalnih zavodih in
drugih javnih zavodih na področju družbenih dejavnosti ter nekaterih nevladnih organizacijah (območnem
združenju Rdečega križa, Karitasu). Osebe, vključene v javna dela, opravljajo različna dela in naloge, kot so:
pomoč v knjižnici, delo informatorja, pomoč pri izvajanju programov za mlade, dela na področju humanitarne
dejavnosti, izvajajo učno pomoč, pomoč pri izvajanju programov za občane, družabništvo in spremljanje,...).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave na NRP ni.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev na tej proračunski postavki je določen na osnovi ocene, da bo v letu 2018 v programe javnih del na
področju družbenih dejavnosti vključenih 22 dolgotrajno brezposelnih oseb.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
08023 - Sofinanciranje društev na področju kmetijstva
Vrednost: 5.900 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Namen ukrepa je učinkovitejše delovanje društev na področju kmetijstva, predvsem v smislu izobraževanja,
medsebojnega druženja, pomoči, izmenjava izkušenj, promocija kmetijstva v občini, promocija občine ipd. Sredstva
se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave na NRP ni.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Razpisana višina sredstev je določena na podlagi realizacije preteklih let in predvsem v okviru proračunskih
možnosti.

08028 - Naložbe v kmetijska gospodarstva
Vrednost: 26.100 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za dodeljevanje subvencij (državnih pomoči za
kmetijstvo). Namen ukrepa so naložbe v posodabljanje kmetijskih gospodarstev za primarno proizvodnjo. S tem
ukrepom preko javnega razpisa sofinanciramo naložbe v posodabljanje kmetijskih gospodarstev s ciljem, da se
obstoječa kmetijska gospodarstva in dejavnosti ne samo ohranjajo, temveč tudi razvijajo. Primerno in ustrezno
urejena kmetijska gospodarstva so osnova za ohranjanje urejene kulturne krajine. Posreden cilj je ohranjanje in dvig
poseljenosti na podeželju, konkurenčnost kmetijskih gospodarstev ter videz urejene kulturne krajine.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB142-08-0006 Strukturni ukrepi v kmetijstvu
Stran 101 od 192

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Razpisana višina sredstev je določena na podlagi realizacije preteklih let in predvsem v okviru proračunskih
možnosti.

11029003 - Zemljiške operacije
08026 - Male agromelioracije in ograditev pašnikov
Vrednost: 36.760 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za dodeljevanje subvencij (državnih pomoči za
kmetijstvo). Namen ukrepa je ohraniti obstoječa kmetijska zemljišča v uporabi, preprečiti njihovo zaraščanje
(krčenje zarasti, odstranjevanje kamenja, planiranje terena, urejanje dostopov do kmetijskih zemljišč), omogočiti
strojno obdelavo kmetijskih zemljišč, kar pomeni hitrejše in lažje spravilo, več pridelkov. Na strojno urejenih
kmetijskih površinah je tako zagotovljena tudi večja varnost pri delu. Namen ukrepa je tudi reja živali na prostem,
kar prispeva k izboljšanemu zdravstvenemu stanju in dobremu počutju živali ter izkoriščenosti tudi težje dostopnih
kmetijskih površin. Sredstva se dodeljujejo preko javnega razpisa za kmetijstvo.
Iz te postavke oziroma koncesij (kmetijska zemljišča-gozdovi, divjad) se financirajo posegi na gozdnih cestah in
vlakah v lasti občine, morebitno potrebna sanitarna sečnja v gozdovih, izvedba zahtevnejših posekov na površinah v
lasti občine in preventiva v smislu preprečevanja škod, ki jih povzroča divjad na kmetijskih površinah.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB142-08-0007 Male agromelioracije
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča pri planiranju sredstev na tej proračunski postavki:
- višina sredstev, ki se razdeljuje preko javnega razpisa je določena na osnovi realizacije preteklih let oziroma
upoštevaje proračunske možnosti,
- vir za financiranje posegov na gozdnih cestah oziroma gozdovih in v vezi z divjadjo so namenski prihodki iz
naslova koncesij (kmetijska zemljišča-gozdovi, divjad) v višini 23.800 €.

08029 - Partnerstvo LAS Zasavje
Vrednost: 3.841 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za kritje dela tekočih stroškov in dela stroškov animacije
Partnerstva LAS Zasavje, ki niso upravičeni do sofinanciranja iz naslova Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Del tekočih stroškov in del stroškov animacije Partnerstva LAS Zasavje krijejo vse tri zasavske občine, vsaka eno
tretjino. Namen Partnerstva LAS Zasavje je realizirati Strategijo lokalnega razvoja, ki jo vodi skupnost, za kar je do
leta 2020 na voljo do največ 1.426.820,42 EUR. Omenjena sredstva se bodo dodeljevala na podlagi javnih pozivov
Partnerstva LAS Zasavje za izbor operacij.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezava na NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev na tej proračunski postavki je določen na podlagi ocen upravljavca Partnerstva LAS Zasavje,
Območne obrtno podjetniške zbornice Hrastnik.

14 - GOSPODARSTVO
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
08080 - Sof. dejavnosti Območne obrtne zbornice Zagorje
Vrednost: 7.500 €
Stran 102 od 192

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na podlagi letnega programa dela Območne obrtno-podjetniške zbornice Zagorje se sofinancirajo dejavnosti
zbornice, med katerimi sta najpomembnejši izobraževanje in usposabljanje njenih članov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave na NRP ni.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva na tej proračunski postavki so planirana na podlagi programa in finančnega plana OOZ Zagorje in zlasti ob
upoštevanju finančnih zmožnosti proračuna.

08089 - Lokalna samooskrba
Vrednost: 1.470 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za najem tržnega prostora za tri prodajne stojnice na zagorski
tržnici. Lokalni pridelovalci lahko na ta način vsako soboto brezplačno koristijo stojnice za namen prodaje
kmetijskih pridelkov in proizvodov. S tem občina krepi lokalno proizvodnjo in lokalno potrošnjo. Društvo za razvoj
podeželja Zasavje, kot ponudnik lokalne samooskrbe, skrbi, da so stojnice vsako soboto tudi zasedene z lokalnimi
ponudniki.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezava na NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev na tej proračunski postavki je določen na osnovi pogodbe o najemu prodajnih mest na zagorski
tržnici.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039001 - Promocija občine
08011 - Turistična promocija občine
Vrednost: 5.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Namen ukrepa je sofinanciranje turistične infrastrukture v smislu nakupa in postavitve tabel, smerokazov, tisk
zloženk, brošur in druge promocijske aktivnosti ter sodelovanje v projektu MPZA (Mreža Postajališč Za
Avtodome).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave na NRP ni.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva na tej proračunski postavki so planirana na podlagi realizacije preteklih let.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
08001 - Razvijamo turizem
Vrednost: 61.598 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V januarju 2017 je potekla 5 letna obveznost občine Zagorje ob Savi, občine Trbovlje in občine Hrastnik po
zagotavljanju delovnega mesta turistični informator v Turistično Informacijskem Centru (TIC) Zasavje. V letu 2015
je svoja vrata na novo odprl Rudarski muzej Zagorje, v katerem bi uredili tudi prostore TIC-a Zagorje, kjer bo
obiskovalcem poleg rudarske dediščine na voljo tudi promocijski material občine (razglednice, spominki, zloženke,
brošure) in izposoja koles. V sklopu projekta bi tako izvedli potrebna GOI dela na objektu, natisnili nekaj
promocijskega materiala in kupili kolesa za namen izposoje. V Zagorju bosta v okviru projekta urejeni tudi dve
postajališči za avtodome (Evropark in Grajska ulica). Projekt smo v začetku leta 2017 prijavili na javni poziv
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Partnerstva LAS Zasavje, na odločbo s strani pristojnega ministrstva pa še čakamo. Realizacija je odvisna od
pozitive odločbe.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB142-16-0033 Ureditev prostorov TIC Zagorje
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva na tej proračunski postavki so planirana na osnovi ocen Občine Zagorje ob Savi.

08010 - Sofinanciranje programov turističnih društev
Vrednost: 5.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Namen ukrepa je učinkovitejše delovanje društev na področju turizma, s tem pa posredno promocija in
razpoznavnost občine tudi izven njenih meja. Sredstva se dodeljujejo društvom na podlagi javnega razpisa.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave na NRP ni.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Razpisana višina sredstev je določena na podlagi realizacije preteklih let in predvsem v okviru proračunskih
možnosti.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
96210 - Vzdrževanje socialnih grobov
Vrednost: 600 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina v okviru te proračunske postavke, v skladu z določili pogodbe sklenjene med občino in JKP Zagorje,
zagotavlja plačilo najemnin in stroškov vzdrževanja "socialnih" in nekaterih borčevskih ter rudarskih grobov na
pokopališčih v zagorski občini.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva na tej proračunski postavki so planirana na podlagi sklenjenih pogodb z JKP Komunalo d.o.o. Zagorje,
upravljalcem grobov.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO
1702 - Primarno zdravstvo
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov
05200 - Laična nega
Vrednost: 37.959 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina zdravstvenemu domu sofinancira dodatne programe in sicer koordinacijo zasebne in javne patronažne
dejavnosti ter izvajanje laične nege, ki se izvaja v okviru patronažne službe in dejavnosti Zdravstvenega doma
Zagorje. Nega je namenjena težkim bolnikom in bolnikom s hujšimi motnjami v motoriki. Nega obsega pomoč pri
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vzdrževanju osebne higiene, ohranjanju gibljivosti bolnika ter pomoč uporabnikom te storitve pri zdravstvenih
stikih in nabavi zdravil. Na osnovi pogodbe o sofinanciranju dodatnega programa na področju patronažne
dejavnosti bomo stroške nege pokrivali preko proračuna.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva na tej proračunski postavki so planirana na podlagi plana izvajalca laične nege ter ob upoštevanju potreb
po dodatnem programu patronažne dejavnosti.

06011 - Sof. regijskega projekta-zgodnje obravnave otrok s posebnimi
potrebami
Vrednost: 4.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Skladno s sklepom, sprejetim na 78. seji Sveta regije, bodo Občine Hrastnik, Zagorje in Trbovlje v proračunu
zagotovile sredstva za izvajanje celostne terapevtske obravnave otrok z motnjami v razvoju. Program bodo izvajali
zaposleni v Zdravstvenem domu Trbovlje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave na NRP ni.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri izračunu pravic porabe na tej proračunski postavki smo izhajali iz izračunov Zdravstvenega doma Trbovlje za
plače izvajalcev programa.

06012 - Sofinanciranje cepiva gardasil
Vrednost: 2.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na pobudo pediatrov in vodstva Zdravstvenega doma Zagorje smo v proračun umestili sredstva za financiranje
cepiva gardasil za dečke 6. razreda osnovne šole, medtem ko je za deklice to cepivo brezplačno. S cepljenjem
želimo dolgoročno zmanjšati obolevnost in umrljivost zaradi bolezni, povezanih s HPV okužbo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave na NRP ni.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri določitvi obsega sredstev na tej proračunski postavki smo upoštevali število šestošolcev, strošek cepiva in oceno
precepljenosti.

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja
06030 - Sofinanciranje programa za preprečevanje zasvojenosti od drog
Vrednost: 3.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Rehabilitacijski program svetovanja in terapije na področju odvisnosti in duševnega zdravja družin, katerega
nosilec je Center za socialno delo Zagorje ob Savi, izvajalec pa inštitut VIR, bomo s sredstvi proračuna finančno
podpirali tudi v naslednjem letu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave na NRP ni.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva na tej proračunski postavki so planirana na podlagi plana izvajalca storitve.
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1707 - Drugi programi na področju zdravstva
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo
06010 - Prispevki za zdrav. stor. nezavarovanih oseb
Vrednost: 175.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Od januarja 2012 pravico do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje ureja Zakon o uveljavljanju
pravic iz javnih sredstev. O pravici do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje iz sredstev proračuna
z odločbo odloči center za socialno delo. Po veljavni zakonodaji so do plačila prispevka za obvezno zdravstveno
zavarovanje upravičeni državljani Republike Slovenije in tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje, če so
upravičeni do denarno socialne pomoči ali izpolnjujejo pogoje za pridobitev denarno socialne pomoči, pri čemer se
krivdni razlogi ne upoštevajo, in imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji ter niso zavarovani iz drugega
naslova, določenega z zakonom, ki ureja zdravstveno zavarovanje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave na NRP ni.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
V proračunu je planirano plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje za 473 oseb pri trenutno veljavni
višini prispevka 30,81 € EUR na upravičenca mesečno.

17079002 - Mrliško ogledna služba
06020 - Mrliško ogledna služba
Vrednost: 25.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo mrliških ogledov, prevoza pokojnih in stroškov
obdukcij.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave na NRP ni.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva na tej proračunski postavki so planirana na podlagi ocene realizacije predhodnih let. Od marca 2015 za
občane Občine Zagorje ob Savi sanitarne obdukcije opravlja Medicinska fakulteta - Institut za sodno medicino
Ljubljana.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine
18029001 - Nepremična kulturna dediščina
30050 - Obnova zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov
Vrednost: 6.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te proračunske postavke zagotavljamo sredstva za redno vzdrževanje in prenovo spomenikov, ki so v lasti
občine.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na NRP.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri določanju primernega obsega sredstev na tej proračunski postavki smo upoštevali vsakoletne potrebe po
prenovah in vzdrževanju z odloki razglašenih spomenikov v lasti občine.

30052 - Rudarski muzej Zagorje
Vrednost: 27.447 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na proračunski postavki zagotavljamo sredstva za izvedbo potrebnih del na objektu in okolici Rudarskega muzeja
Kisovec. Dela se bodo izvedla v času trajanja garancije in so posledica pomanjkljive izvedbe del v letu 2015 na
projektu Obnova rudarskega muzeja Kisovec. Po večkratnem opozorilu izvajalca del podjetja NGD d.d. po potrebni
izvedbi sanacijskih del in njegovi neodzivnosti, bomo potrebna dela izvedli z novimi izvajalci in za nastale stroške
uveljavili bančno garancijo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB142-17-0022 Rudarski muzej Zagorje
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Projektantska ocena in pridobljene ponudbe.

1803 - Programi v kulturi
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo
03210 - Dejavnost Knjižnice Mileta Klopčiča
Vrednost: 248.835 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te proračunske postavke bomo zagotavljali sredstva za plače, prispevke, osebne prejemke in druge izdatke
sedmih zaposlenih strokovnih delavcev zavoda / upoštevane so osnovne plače zaposlenih, dodatki za delovno dobo,
dodatki za pogoje dela in napredovanja/. V okviru te proračunske postavke se zagotavljajo tudi sredstva za delno
plačilo splošnih materialnih stroškov zavoda, ki vključujejo tudi splošno materialne stroške za knjižnico Izlake in
knjižnico Kisovec.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave na NRP ni.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva na tej proračunski postavki so planirana na podlagi programa in finančnega načrta Knjižnice M.
Klopčiča in ob upoštevanju finančnih možnosti proračuna.

03230 - Knjižnica M. Klopčiča - nakup knjižnega gradiva
Vrednost: 25.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina vsako leto sofinancira nakup knjižnega gradiva.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave na NRP ni
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva na tej proračunski postavki so planirana na podlagi programa in finančnega načrta Knjižnice M. Klopčiča
in ob upoštevanju finančnih možnosti proračuna.

03241 - Programsko materialni stroški - Knjižnica M.Klopčiča
Vrednost: 2.600 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina financira zavodu del stroškov za izvedbo programa in prireditev.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave na NRP ni
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva na tej proračunski postavki so planirana na podlagi programa in finančnega načrta Knjižnice M. Klopčiča
in ob upoštevanju finančnih možnosti proračuna.

18039002 - Umetniški programi
03110 - Dejavnost KC Delavski dom Zagorje
Vrednost: 326.410 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te proračunske postavke bomo zagotavljali sredstva za plače, prispevke, osebne prejemke in druge izdatke
za 10,5 redno zaposlenih delavcev zavoda /upoštevane so osnovne plače zaposlenih, dodatki na delovno dobo,
dodatki za pogoje dela/. V okviru te proračunske postavke se zagotavljajo tudi sredstva proračuna za delno
plačilo splošnih materialnih stroškov zavoda, Weinbergerjeve hiše in Rudarskega muzeja Zagorje v višini 37.000 €
ob upoštevanju finančnih možnosti proračuna. Delavskemu domu na investicijskem transferju zagotavljamo
sredstva v višini 30.000,00 € za nakup mobilnega odra za prireditve.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva na tej proračunski postavki so planirana na podlagi programa in finančnega načrta KC Delavski dom
Zagorje in ob upoštevanju finančnih možnosti proračuna.

03260 - Programsko materialni stroški - Delavski dom Zagorje
Vrednost: 27.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina sofinancira stroške programa in prireditev zavoda.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave na NRP ni
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva na tej proračunski postavki so planirana na podlagi programa in finančnega načrta KC Delavski dom
Zagorje, vključno s programom in prireditvami, ki se bodo v letu 2018 odvijale v Weinbergerjevi hiši, na mestni
ploščadi in rudarskem muzeju.

18039003 - Ljubiteljska kultura
03510 - Sofinanciranje programov ljubiteljske kulture
Vrednost: 40.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te proračunske postavke bo občina zagotavljala sredstva za sofinanciranje dejavnosti, materialnih
stroškov, investicij in založništva kulturnim društvom, delujočim v občini Zagorje. Sofinancirani programi društev
bodo izbrani na osnovi javnega razpisa, višina sofinanciranja pa bo določena v skladu s kriteriji in merili
Pravilnika o sofinanciranju kulturnih programov v Občini Zagorje ob Savi.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave na NRP ni.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva na tej proračunski postavki so planirana na podlagi realizacije preteklih let in ob upoštevanju finančnih
možnosti proračuna.

Stran 108 od 192

03511 - Sofinanciranje dejavnosti in programa JSKD OI Zagorje
Vrednost: 25.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te proračunske postavke bo občina zagotavljala sredstva za sofinanciranje projektov območne izpostave
sklada, za izobraževanje kadrov in za materialne stroške območne izpostave sklada. V letu 2018 bo preko proračuna
sofinancirana tudi izvedba bienalne državne revije otroških in mladinskih pevskih zborov Slovenije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave na NRP ni
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva na tej proračunski postavki so planirana na podlagi programa in finančnega načrta OI JSKD Zagorje in ob
upoštevanju finančnih možnosti proračuna.

03512 - Sofinanciranje slikarske kolonije
Vrednost: 9.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina bo sofinancirala dejavnost društva Slikarska kolonija Zagorje - Izlake, ki vključuje tudi izvedbo
vsakoletnega srečanja akademskih slikarjev in izvedbo medletnih razstav. Društvo ima status društva, ki deluje v
javnem interesu (odločba Ministrstva za kulturo).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave na NRP ni.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva na tej proračunski postavki so planirana na podlagi programa in finančnega načrta Slikarske kolonije
Zagorje-Izlake in ob upoštevanju finančnih možnosti proračuna.

03513 - Sofinanciranje dejavnosti Pihalnega orkestra SVEA Zagorje
Vrednost: 16.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina bo sofinancirala dejavnost društva Pihalni orkester Svea Zagorje neposredno preko proračuna. V preteklih
letih je društvo sredstva za dejavnost pridobilo na osnovi prijave na razpis občine za sofinanciranje kulturnih
društev. Glede na to, da ima društvo status društva, ki deluje v javnem interesu (odločba Ministrstva za kulturo), ima
tudi poseben pomen za lokalno skupnost, zato bo z društvom sklenjena neposredna pogodba.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva na tej proračunski postavki so planirana na podlagi letnega programa in finančnega načrta društva in ob
upoštevanju finančnih možnosti proračuna.

18039005 - Drugi programi v kulturi
30100 - Knjižnica - investicije in inv. vzdrževanje
Vrednost: 5.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej proračunski postavki občina zagotavljala sredstva za sofinanciranje nakupa opreme. Sredstva bodo
namenjena za nakup računalniške opreme, multifunkcijskega tiskalnika, regalov za revije, omare za pisarno in
videonadzor.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB142-07-0024 Investicije in inv.vzdrž.v Knj.M.Klopčiča Zagorje
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva na tej proračunski postavki so planirana na podlagi programa in finančnega načrta Knjižnice M. Klopčiča
in ob upoštevanju finančnih možnosti proračuna.

1804 - Podpora posebnim skupinam
18049001 - Programi veteranskih organizacij
15100 - Sofinanciranje programov veteranskih organizacij
Vrednost: 8.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za sofinanciranje programov veteranskih organizacij. Sredstva
se bodo na javni razpis prijavljenim organizacijam, razdelila ob upoštevanju meril in kriterijev za sofinanciranje
programov občinskih in medobčinskih veteranskih organizacij in združenj.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva na tej proračunski postavki so planirana na podlagi realizacije programov in finančnih načrtov veteranskih
organizacij v preteklem letu in ob upoštevanju finančnih možnosti proračuna.

18049004 - Programi drugih posebnih skupin
15091 - Društvo upokojencev
Vrednost: 8.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina bo sofinancirala program Društva upokojencev Zagorje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Na podlagi programa in finančnega plana društva in ob upoštevanju finančnih možnosti proračuna.

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 - Programi športa
07000 - Sofinanciranje programov športa
Vrednost: 79.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Izvajalci programa in sofinancirani športni programi v občini Zagorje ob Savi bodo izbrani na podlagi javnega
razpisa za sofinanciranje programov športa. Programi izbranih izvajalcev bodo iz občinskega proračuna
sofinancirani v skladu z merili in kriteriji Odloka za vrednotenje športnih programov v Občini Zagorje ob Savi.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave na NRP ni.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva na tej proračunski postavki so planirana na podlagi realizacije predhodnih let in ob upoštevanju finančnih
možnosti proračuna.
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07271 - Dejavnost Zavoda za šport Zagorje
Vrednost: 345.400 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te proračunske postavke bo občina zagotavljala sredstva za plače, prispevke, osebne prejemke in druge
izdatke petih zaposlenih delavcev (direktorja, organizatorja športnih programov in treh vzdrževalcev) v zavodu /
upoštevane so osnovne plače zaposlenih , dodatki na delovno dobo in dodatki za pogoje dela/. V okviru te
proračunske postavke se v višini 194.000 € zagotavljajo tudi sredstva za delno plačilo materialnih stroškov zavoda
in objektov, ki smo jih in jih še bomo pogodbo prenesli v upravljanje zavoda za šport (tribune in nogometni stadion,
športna dvorana, Proletarec, Evropark). V teh sredstvih so vključena tudi sredstva za najem prostorov in opreme
kegljišča.
V okviru te proračunske postavke so v višini 33.000 € zagotovljena tudi sredstva za nakup opreme prostorov
fitnessa v stavbi Proletarec.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB142-07-0020 Zavod za šport - investicijska vzdrževanja
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva na tej proračunski postavki so planirana na podlagi programa in finančnega načrta Zavoda za šport
Zagorje in ob upoštevanju finančnih možnosti proračuna.

07280 - Promocijske športne prireditve
Vrednost: 7.900 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V skladu z Odlokom za vrednotenje športnih programov v Občini Zagorje ob Savi se bodo iz te proračunske
postavke zagotavljala sredstva za nepredvidene športne dosežke, prireditve, programe in projekte, ki so pomembni
za promocijo občine.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave na NRP ni.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva na tej proračunski postavki so planirana na podlagi določil Odloka za vrednotenje športnih programov v
občini Zagorje ob Savi.

07310 - Ekipna državna tekmovanja
Vrednost: 52.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Tudi v letu 2018 bo občina Zagorje iz proračunskih sredstev na osnovi razpisa sofinancirala dejavnost športnih
klubov, katerih ekipe nastopajo v najvišjih ekipnih državnih tekmovanjih (nogomet, rokomet in košarka).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave na NRP ni.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva na tej proračunski postavki so planirana na podlagi podatkov o planiranem izvajanju programov ekip v
naslednjem letu in ob upoštevanju finančnih možnosti proračuna.

70120 - Centrala-center za kakovost življenja-I.faza
Vrednost: 5.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru projekta Centrala občina načrtuje v prihodnjem letu izvedbo javnega naročila za izvedbo 1. faze projekta.
Ta vključuje izgradnjo nove šolske telovadnice z večnamensko dvorano, kuhinjo z jedilnico in avlo, pa tudi zunanjo
ureditev športno rekreacijskih površin, komunalno in prometno ureditev ter rekonstrukcijo historičnega vhoda in
rušitev stare telovadnice. Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena pokrivanju stroškov javnega naročila,
pri čemer občina načrtuje pričetek izvedbe prve faze naložbe konec leta 2018, zaključek pa v letu 2019.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB142-15-0017; Centrala-center za kakovost življenja
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ponudba izvajalca z oceno stroškov za izvedbo javnega naročila.

70162 - Skakalnica v Kisovcu
Vrednost: 8.052 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo dokumentacije za pridobitev projektov PZI in
PID za enosedežnico Kisovec. Gradbeno dovoljenje enosedežnica Kisovec ima, v naslednjih mesecih pa je
načrtovana tudi izdelava projektne dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
- OB142-11-0003 Skakalnica v Kisovcu
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri načrtovanju potrebnega obsega sredstev smo izhajali iz pridobljenih ponudb za izdelavo projektne
dokumentacije.

70165 - Opremljanje Evroparka
Vrednost: 25.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za nove naložbe v Evroparku.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB142-16-0051 Opremljanje Evroparka
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Občinski podrobni prostorski načrt za območje športno rekreacijskega parka, pridobljene ponudbe izvajalcev.

70210 - Objekt TVD Partizan
Vrednost: 200 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za sofinanciranje morebitnih posegov v objekt Partizan s strani
lastnika objekta, to je Športne unije Slovenije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Na proračunski postavki so zagotovljena minimalna sredstva, ker dogovori z lastnikom oziroma načrtovane
aktivnosti lastnika na objektu Partizan še niso dorečene. Tako tudi ni možno predvideti potrebnega obsega sredstev
za sofinanciranje aktivnosti.

18059002 - Programi za mladino
15300 - Društvo prijateljev mladine
Vrednost: 45.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina bo ob upoštevanju finančnih možnosti proračuna sofinancirala program Društva prijateljev mladine Zagorje
ob Savi (pustovanje, počitniške dejavnosti, prireditve ob Tednu otroka, subvencioniranje počitniškega kopanja in
druge) ter zagotavljala sredstva za izplačilo plače, prejemkov in drugih izdatkov zaposlene sekretarke s polovičnim
delovnim časom.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave na NRP ni
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva na tej proračunski postavki so planirana na podlagi programa in finančnega načrta društva in ob
upoštevanju finančnih možnosti proračuna.

15400 - ŠKLAB
Vrednost: 2.770 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina bo sofinancirala program študentskega kluba ŠKLAB.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave na NRP ni.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva na tej proračunski postavki so planirana na podlagi programa in finančnega načrta društva ter ob
upoštevanju finančnih možnosti proračuna.

15411 - Mladinski center Zagorje
Vrednost: 64.900 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te proračunske postavke bomo zagotavljali sredstva za plačo, prispevke, osebne prejemke in druge izdatke
direktorja Mladinskega centra Zagorje in zaposlenega mladinskega delavca 1 v zavodu. Znotraj te proračunske
postavke bomo ob upoštevanju finančnih možnosti proračuna sofinancirali tudi splošne materialne stroške v višini
12.000 € in stroške nakupa opreme (dva računalnika s programsko opremo, klimatske naprave, omare za pisarniški
material).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB142-10-0016- Mladinski center Zagorje.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva na tej proračunski postavki so planirana na podlagi finančnega načrta in programa dela zavoda ter ob
upoštevanju finančnih možnosti proračuna.

15412 - Programsko materialni stroški MCZ
Vrednost: 36.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina bo sofinancirala stroške programa in prireditev zavoda, pa tudi stroške izvajanja programa
Medgeneracijskega središča Zagorje - aktivnosti za starejše. 15.000,00 € bo znotraj te proračunske postavke
namenjenih za programe medgeneracijskega središča, ostalo pa za izvedbo programa zavoda.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave na NRP ni
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva na tej proračunski postavki so planirana na podlagi programa in finančnega načrta MCZOS in ob
upoštevanju finančnih možnosti proračuna.
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19 - IZOBRAŽEVANJE
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
19029001 - Vrtci
02010 - Dejavnost Vrtca Zagorje
Vrednost: 1.991.810 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Iz te proračunske postavke bo občina vrtcu zagotavljala sredstva za:
- doplačilo razlike med plačilom staršev in ceno programa;
- doplačilo za počitniške rezervacije;
- doplačilo po 10. členu Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo,
ki določa plačilo razlike med dejanskim številom vključenih otrok in sprejetim fleksibilnim normativom, ki je
upoštevan pri izračunu cen;
- plačila stroškov za otroke s posebnimi potrebami, ki niso vključeni v cene programov (stroški dela specialne
pedagoginje ter storitve dela po pogodbi, ki jih izvajajo zunanji sodelavci!);
- doplačila po 8. členu Pravilnika, ki določa plačilo stroškov, ki niso elementi cene po pravilniku in jih ima zavod
zaradi nadomeščanja strokovnih delavk zaradi bolniške odsotnosti do 30 dni.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva na tej proračunski postavki so planirana na podlagi programa in finančnega načrta Vrtca Zagorje ob Savi.

02021 - Dejavnost drugih javnih vrtcev
Vrednost: 147.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina bo zagotavljala sredstva za plačilo razlike med plačilom staršev in ceno programov predšolske vzgoje za
otroke, ki obiskujejo vrtce v drugih slovenskih občinah, stalno prebivališče pa imajo v občini Zagorje ob Savi
(domicilni princip), dodatno strokovno pomoč za otroke v vrtcih izven občine in za sofinanciranje oddelka vrtca na
pediatričnem oddelku Splošne bolnišnice Trbovlje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva na tej proračunski postavki so planirana na podlagi trenutne realizacije in števila otrok vključenih v vrtce
izven občine Zagorje ob Savi.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje
19039001 - Osnovno šolstvo
04010 - Materialni stroški - Osnovna šola Ivana Skvarče
Vrednost: 135.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina zagotavlja sredstva za plačilo materialnih stroškov osnovne šole IS (brez stroškov energije za pripravo
hrane) in materialne stroške podružnic v Čemšeniku in Podkumu (elektrike, ogrevanja, komunalnih storitev,
stroškov telekomunikacij, zavarovanja in varovanje objektov in najemnine športne dvorane); sredstva za
investicijski transfer javnemu zavodu, ki so namenjena za nujna investicijsko vzdrževalna dela na matični osnovni
šoli in podružnicah v višini 12.000,00 €.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB142-07-0026 Investicije in inv.vzdrž.v OŠ Ivan Skvarča
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri pripravi proračuna smo izhajali iz finančnega načrta Osnovne šole Ivana Skvarče in ob upoštevanju finančnih
možnosti proračuna.

04020 - Materialni stroški - Osnovna šola Toneta Okrogarja
Vrednost: 136.302 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina zagotavlja sredstva za plačilo materialnih stroškov osnovne šole TO in podružnic v Kisovcu in
Šentlambertu (elektrike, ogrevanja, komunalnih storitev, stroškov telekomunikacij, zavarovanje in varovanje
objektov) in sredstva za investicijski transfer javnemu zavodu, ki so namenjena za nujna investicijsko vzdrževalna
dela na matični osnovni šoli in podružnicah v višini 12.000,00 €, ter sredstva za plačilo projektne in tehnične
dokumentacije za novo kuhinjo in jedilnico v višini 24.302,00 €.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB142-07-0010 Investicije in inv.vzdrž.v OŠ Toneta Okrogarja
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri pripravi proračuna smo izhajali iz finančnega načrta Osnovne šole Toneta Okrogarja in ob upoštevanju
finančnih možnosti proračuna.

04030 - Materialni stroški - Osnovna šola Ivana Kavčiča
Vrednost: 82.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina zagotavlja sredstva za plačilo materialnih stroškov osnovne šole IK in podružnice na Mlinšah (elektrike,
ogrevanja, komunalnih storitev, stroškov telekomunikacij, zavarovanje in varovanje objektov) in sredstva za
investicijski transfer javnemu zavodu v višini 12.000,00 €, ki bodo namenjena za nujna investicijsko vzdrževalna
dela na matični osnovni šoli in podružnici.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB142-07-0009 Investicije in inv.vzdrž.v OŠ Ivana Kavčiča
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri pripravi proračuna smo izhajali iz finančnega načrta Osnovne šole Ivana Kavčiča in ob upoštevanju finančnih
možnosti proračuna.

04040 - Materialni stroški - Osnovna šola dr.Slavka Gruma
Vrednost: 25.900 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina zagotavlja sredstva za plačilo materialnih stroškov osnovne šole dr. SG (elektrike, ogrevanja, komunalnih
storitev, stroškov telekomunikacij, zavarovanje in varovanje objektov, stroške za pregled dvigala in vzdrževanje
centralne kurjave), sredstva za investicijski transfer javnemu zavodu v višini 3.000,00 EUR, ki bodo namenjena za
nujna investicijsko vzdrževalna dela na šoli.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB142-07-0027 Investicije in inv.vzdrž.v OŠ dr.Slavka Gruma
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri pripravi proračuna smo izhajali iz finančnega načrta Osnovne šole dr. Slavka Gruma in ob upoštevanju
finančnih možnosti proračuna.

04060 - Waldorfska šola-sofinanciranje dejavnosti
Vrednost: 1.400 €
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina je dolžna v skladu z določili 2. odstavka 86. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja kriti stroške šolanja za otroke, ki se izobražujejo v zasebnih osnovnih šolah (85 % višine materialnih
stroškov, ki jih občina zagotavlja za materialne stroške na otroka v zagorskih osnovnih šolah).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Osnutek pogodbe z Waldorfsko šolo in izračun višine materialnih stroškov na otroka v občini Zagorje.

04200 - Dodatni programi osnovnih šol
Vrednost: 32.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina zagotavlja sredstva za sofinanciranje dodatnih programov zagorskih osnovnih šol. Sredstva bodo šolam
razdeljena na osnovi prijave na javni razpis in dogovorjenih kriterijev. Sredstva bodo namenjena za sofinanciranje
izvajanja varstva vozačev, šole v naravi v centrih šolskih in obšolskih dejavnosti in za osvojena zlata in srebrna
priznanja na državnih tekmovanjih.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva na tej proračunski postavki so planirana na podlagi realizacije programov in finančnih načrtov osnovnih
šol in ob upoštevanju finančnih možnosti proračuna.

04300 - Dodatni program v OŠ - prireditve
Vrednost: 12.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena obdaritvi prvošolcev ob vstopu v šolo, izvedbi prireditve ob
vpisu najboljših učencev v Zlato knjigo, nagradam za zlate maturante iz naše občine in drugim projektom,
namenjenim zagorskim osnovnošolcem in srednješolcem.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri planiranju sredstev na tej proračunski postavki smo izhajali iz trenutne realizacije in upoštevaje proračunske
možnosti.

40155 - OŠ Tone Okrogar-investicija
Vrednost: 64.627 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V začetku leta 2018 občina načrtuje dokončanje PGD in PZI projektov za izgradnjo nove šolske telovadnice pri
šoli Toneta Okrogarja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB142-07-0066 Adaptacija in izg.prizidka k OŠ Tone Okrogar
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva na tej proračunski postavki smo planirali na osnovi pogodbe s projektantom .

19039002 - Glasbeno šolstvo
04050 - Materialni stroški - Glasbena šola Zagorje
Vrednost: 67.529 €
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Glasbeni šoli Zagorje ob Savi zagotavljamo sredstva za stroške prevoza in prehrane zaposlenih v zavodu, plačilo
materialnih stroškov zavoda (elektrika, komunalne storitve, ogrevanje, zavarovanje objekta) ter sredstva za
investicijski transfer javnemu zavodu v višini 26.729,00 EUR za plačilo stroškov projektne dokumentacije za
pridobitev gradbenega dovoljenja za poslovni objekt Svea, za potrebe glasbene šole.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB142-07-0016 Investicije in inv.vzdrž.v Glasbeni šoli Zagorje
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri pripravi proračuna smo izhajali iz pridobljenih ponudb za izdelavo projektne dokumentacije, programa dela in
finančnega načrta Glasbene šole in ob upoštevanju finančnih možnosti proračuna.

04250 - Dodatni program - Glasbena šola Zagorje
Vrednost: 21.320 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te proračunske postavke občina glasbeni šoli zagotavlja sredstva za dodatne programe, ki jih šola izvaja
kot neobvezne programe (dejavnost pevskih zborov, malega godalnega orkestra, orkestra flavt), pa tudi za
sofinanciranje izvedbe 12. festivala flavtistov Slovenije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave na NRP ni.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri pripravi proračuna smo izhajali iz programa dela in finančnega načrt Glasbene šole in ob upoštevanju finančnih
možnosti proračuna.

40159 - Glasbena šola Zagorje - novi prostori
Vrednost: 5.612 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina v letu 2018 načrtuje pridobitev projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekta za
izvedbo del za adaptacijo poslovnega objekta Svea. Poslovni objekt je v letu 2017 občina odkupila za potrebe
glasbene šole. Sredstva na tej postavki so planirana za plačilo strokovnega nadzora nad izdelavo projektne
dokumentacije za adaptacijo poslovne stavbe Svea.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB142-17-0020 Glasbena šola Zagorje-novi prostori
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ponudba izvajalca

19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju
40080 - Računalniška oprema za osnovne šole
Vrednost: 34.760 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Arnes sta v mesecu oktobru 2017 objavila razpis za IKT opremo in
izgradnjo brezžičnih omrežij za obdobje 2017-2020, na katerega so se prijavile tudi zagorske osnovne šole.
Ministrstvo bo IKT opremo financiralo v višini 50%, brezžično omrežje pa v višini 62,5%. Ostala sredstva bo
zagotovila lokalna skupnost.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB142-07-0025 Računalniška oprema za osnovne šole
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri določanju obsega sredstev na tej proračunski postavki je občina izhajala iz ocene stroškov za nakup IKT in
izgradnjo brezžičnih omrežij, ob upoštevanju sofinanciranja ministrstva.
Stran 117 od 192

1905 - Drugi izobraževalni programi
19059001 - Izobraževanje odraslih
04611 - Program izobraževanja odraslih - ZLU
Vrednost: 13.877 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina bo sofinancirala del materialnih stroškov in del programskih vsebin Zasavske ljudske univerze.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ob pripravi proračuna smo izhajali iz programa in finančnega načrta univerze ter dogovorjenih kriterijev
ustanoviteljic univerze za sofinanciranje programov.

1906 - Pomoči šolajočim
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu
04400 - Prevozi otrok v šolo
Vrednost: 460.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V skladu z določili 56. člena zakona o osnovni šoli je občina v sodelovanju z osnovnimi šolami dolžna organizirati
in zagotavljati brezplačne šolske prevoze za učence osnovnih šol, katerih stalno prebivališče je oddaljeno več kot 4
kilometre od osnovne šole, prvošolce ne glede na oddaljenost ter za učence, za katere prisojni organ ugotovi, da je
njihova šolska pot nevarna. Do povrnitve kilometrine v višini, določeni z Zakonom za uravnoteženje javnih financ,
so upravičeni tudi starši, ki otroke v vozijo na relacijah, kjer šolski prevoz ni organiziran, in je prebivališče otrok od
šole oddaljeno več kot 4 km, pa tudi otroci s posebnimi potrebami v skladu z odločbo o usmeritvi.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave na NRP ni.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
V mesecu oktobru je občina objavila javni razpis za izvajanje šolskih prevozov za obdobje 2018 do 2021. Sredstva
za šolske prevoze so v prvem branju proračuna planirana v višini trenutno sklenjenih pogodb z izvajalci.

19069004 - Študijske pomoči
04500 - Nagrade diplomantom
Vrednost: 5.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občinski svet je v letu 2010 sprejel odlok o nagrajevanju diplomantov za opravljene zaključne naloge na šesti,
sedmi in osmi ravni izobraževanja. Namen nagrajevanja je spodbuditi študente, da pri izbiri zaključnih nalog
vključujejo vsebine, ki so zgodovinsko, geografsko, gospodarsko ali kako drugače povezane z Občino Zagorje ob
Savi in bodo lahko prispevale k razvoju podjetništva, kmetijstva, turizma itd. v zagorski občini.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Osnova pri določitvi višine sredstev je Odlok o nagrajevanju diplomantov za opravljene zaključne naloge, sklep
župana o višini nagrade in razpoložljiva proračunska sredstva.

Stran 118 od 192

20 - SOCIALNO VARSTVO
2002 - Varstvo otrok in družine
20029001 - Drugi programi v pomoč družini
05910 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok
Vrednost: 53.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina ob rojstvu otrok staršem novorojencev zagotavlja izplačilo enkratnih denarnih pomoč. Starši ob rojstvu
novorojenca prejmejo tudi čestitko župana in simbolično darilo (brisačko) za novorojenca.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri pripravi proračuna smo izhajali iz Odloka o enkratni pomoči za novorojencem v Občini Zagorje ob Savi, ocene
števila upravičencev do izplačila pomoči v naslednjem letu in zneska enkratne pomoči v višini 292,10 €.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva
20049002 - Socialno varstvo invalidov
05900 - Financiranje družinskega pomočnika
Vrednost: 199.108 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Družinskega pomočnika lahko koristijo polnoletne osebe s težko motnjo v duševnem razvoju ali polnoletna težko
gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh življenjskih potreb. Družinski pomočnik je oseba, ki
invalidni osebi nudi pomoč, ki jo le-ta potrebuje. Družinski pomočnik ima pravico do delnega plačila za izgubljeni
dohodek v višini minimalne plače oziroma sorazmernega dela plačila za izgubljeni dohodek v primeru dela s
skrajšanim delovnim časom. Nadomestila se na osnovi odločb Centra za socialno delo izplačujejo iz sredstev
občinskega proračuna.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave na NRP ni.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ob pripravi proračuna smo načrtovali sredstva za izplačilo nadomestila za 19 družinskih pomočnikov.

20049003 - Socialno varstvo starih
05100 - Bivanje starejših oseb v socialnih zavodih
Vrednost: 435.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Po Zakonu o socialnem varstvu občina (do)plačuje svojim občanom oskrbo v socialnih zavodih, v kolikor njihovi
prejemki in prihodki, ter prejemki in prihodki ostalih zavezancev za plačilo, ne zadoščajo za plačilo oskrbnih
stroškov. Višino doplačila zavezancev, oskrbovanca in občine določi center za socialno delo na osnovi uredbe o
merilih za določanje oprostitev pri plačilu socialno varstvenih storitev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na NRP.

Stran 119 od 192

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri določitvi višine potrebnih sredstev smo upoštevali podatke o trenutnem številu oskrbovancev naše občine
vključenih v zavode in bivalne enote in oceno stroškov (do) plačil v letu priprave proračuna.

05710 - Dejavnost izvajanja pomoči na domu
Vrednost: 250.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
"Pomoč družini na domu" je socialno varstvena storitev, namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in
druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, vendar se zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni ne
morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanjo nimajo možnosti.
Storitev obsega sledeče sklope opravil: pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, gospodinjsko pomoč, ter pomoč pri
ohranjanju socialnih stikov. Pomoč se izvaja kot javna služba, od 1. januarjem 2015 jo izvaja Dom starejših
občanov Polde Eberl Jamski Izlake.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave na NRP ni.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na podlagi povprečnega števila upravičencev in trenutno veljavne cene storitve.

05711 - Sofinanciranje E-care programa
Vrednost: 5.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
E-oskrba je inovativna in modularna rešitev, ki se enostavno in brez velikih vlaganj prilagaja potrebam uporabnika.
Učinkovito podpira bivanje starejših, invalidov, bolnikov s kroničnimi boleznimi, bolnikov po težjih operativnih
posegih in oseb z demenco pri samostojnejšem bivanju na njihovem domu. 24 ur na dan omogoča enostaven in hiter
klic na pomoč v primeru padca ali nenadne slabosti ter organizacijo pomoči. V stanovanju uporabnika je nameščena
posebna oprema, ki omogoča hitro in enostavno proženje klica na pomoč s pritiskom na gumb na obesku ali na
varovani enoti. Sodobna oprema zazna potrebo po pomoči tudi v primeru, ko uporabnik ne more pritisniti na gumb
zaradi slabosti ali poškodbe. Pomoč organizira medicinsko osebje v asistenčnem centru in o tem obvesti svojce.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave na NRP ni.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocena stroškov za cca 150 uporabnikov

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih
05300 - Plačila pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev
Vrednost: 7.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Po določilih 20. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, je občina stalnega
prebivališča zavezanka za poravnavo minimalnih stroškov pokopa pokojnih, ki nimajo svojcev niti premoženja
(prejemniki DSP).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri pripravi proračuna smo izhajali iz tekoče oziroma realizacije predhodnih let.

05400 - Subvencioniranje stanarin
Vrednost: 160.000 €

Stran 120 od 192

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Upravičenost do subvencije najemnine za stanovanje ter višino pripadajoče subvencije na osnovi Zakona o
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ugotavlja center za socialno delo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev smo določili na podlagi realizacije predhodnih let oziroma trenutnega števila upravičencev.

05403 - Subvencioniranje prehrane učencem osnovnih šol
Vrednost: 5.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V proračunu bomo zagotavljali sredstva za subvencijo šolske prehrane za otroke iz socialno šibkih družin, ki
obiskujejo zagorske osnovne šole. O dodelitvi subvencije odločajo šole samostojno. Subvencija je začasna in ne
trajna oblika pomoči otrokom in se staršem dodeli v primerih, ko šole s svetovalnimi službami ugotovijo, da se je
družina znašla v začasni stiski in ji je potrebno priskočiti na pomoč.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri določitvi obsega sredstev na tej proračunski postavki smo izhajali iz realizacije predhodnih let.

05404 - Subvencioniranje mesečnih avtobusnih vozovnic za upokojence
Vrednost: 12.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za subvencioniranje avtobusnih prevozov upokojencev v
Občini Zagorje ob Savi.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri planiranju sredstev smo izhajali iz ocene števila upravičencev do subvencioniranih prevozov s strani izvajalca
prevozov.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
05500 - Sofinanciranje dejavnosti RKS-Območno združenje Zagorje ob Savi
Vrednost: 73.258 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina bo sofinancirala dejavnosti in programe združenja (letovanje otrok, najemnine in pogostitve ob srečanju
starostnikov, pomoč socialno šibkim in mladim družinam, prenovo in vzdrževanje defibrilatorjev, katerih
upravljalec je združenje, ..) in plače ter druge osebne prejemke za dva zaposlena delavca združenja, ob upoštevanju
finančnih možnosti proračuna.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri planiranju sredstev smo izhajali iz programa in finančnega načrta združenja.

05600 - Sofinanciranje org. na področju socialnega varstva
Vrednost: 13.300 €

Stran 121 od 192

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Društva in organizacije na področju socialnega varstva in humanitarne dejavnosti bodo sredstva za sofinanciranje
svojih programov pridobila na osnovi uspele prijave na javni razpis.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Na podlagi realizacije preteklih let in predvsem ob upoštevanju finančnih možnosti proračuna smo določili obseg
sredstev na tej proračunski postavki.

4004 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
Vrednost: 3.889.766 €

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
81020 - Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov
Vrednost: 52.100 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S te postavke krijemo stroške ogrevanja, pregledov hidrantov, vodovodne napeljave, stroške toplotnih postaj,
električno energijo, čistilni material, stroške upravnika in manjše nepredvidene stroške (npr. izpraznitev sanitarnih
jam, izlivi vode,...)
Stroški vzdrževanja poslovnih prostorov zajemajo tekoče redno vzdrževanje, stroške upravljanja in zavarovanja ter
stroške uporabe.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave na NRP ni.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri pripravi proračuna smo izhajali iz realizacije prejšnjih let in ocene prihodnjih stroškov, v katero je vključen tudi
objekt SVEA.

81021 - Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov
Vrednost: 6.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na proračunski postavki zagotavljamo sredstva za investicijsko vzdrževalna dela ter izboljšave poslovnih objektov,
ter priprave na energetsko sanacijo Doma LO.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
-OB142-07-0090 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri pripravi proračuna smo izhajali iz ocene stroškov za izvedbo potrebnih vzdrževalnih del. Osnovni vir
financiranja aktivnosti so sredstva od najemnine za poslovne prostore.

81024 - Investicijsko vzdrževanje tržnice
Vrednost: 4.570 €

Stran 122 od 192

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za investicijsko vzdrževalna dela, obnovo ter opremljanje
tržnice. V letu 2018 ni predvidenih večjih investicijskih vlaganj in obnov tržnice, sredstva so namenjena za kritje
nepredvidenih vzdrževalnih del.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB142-07-0090 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Osnovni vir za financiranje aktivnosti na tej PP je najemnina, ki jo komunala plača občini iz naslova najema tržnice.

81025 - Subvencije cen - tržnica
Vrednost: 1.860 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Do povišanja cen končnim uporabnikom bo občina na osnovi podatkov Komunale Zagorje d.o.o., zagotavljala
sredstva za pokrivanje razlike v ceni-subvencijo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB142-0013-0030 Subvencije cen - tržnica
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri pripravi proračuna smo izhajali iz podatkov, ki nam jih je posredovala JP Komunala d.o.o. Zagorje.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost
08029001 - Prometna varnost
10500 - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Vrednost: 9.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Svet na področju varnosti, vzgoje in preventive v cestnem prometu skrbi za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za
večjo varnost, za dvig varnostne prometne kulture udeležencev v cestnem prometu ter za razvijanje humanih in
solidarnih odnosov med sovozniki in drugimi udeleženci v cestnem prometu. Svet predvsem proučuje in obravnava
problematiko in predlaga rešitve organom, ki urejajo posamezna področja, pomembna za varnost cestnega prometa,
ukrepe za izboljšanje in podobno. Sredstva so namenjena izpeljavi akcij na področju problematike varnosti cestnega
prometa ter njihovih materialnih stroškov, nabavo preventivnega materiala in drugih storitev (kresničke, kolesarska
ogledala, brošure, lutkovne predstave, program jumicar, razni najemi naprav), stroški plakatiranja, stroški objav za
javnost (radio, TV), sofinanciranja prireditev, stroški za izpeljavo raznih delavnic na osnovnih ter srednji šoli,
stroški strokovne komisije in sejnine članov, stroški nabave, vzdrževanj in zavarovanj radarskih tabel vi vozite,
stroški za občasno varovanje otrok v okolici osnovnih šol in stroški registracije, zavarovanja ter vzdrževanja
električnega skuterja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave na NRP ni.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri pripravi proračuna smo izhajali iz realizacije preteklih let, ocene aktivnosti v letu 2018 in ob upoštevanju
finančnih možnosti proračuna.

Stran 123 od 192

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
1003 - Aktivna politika zaposlovanja
10039001 - Povečanje zaposljivosti
10400 - Javna dela s področja komunalnih dejavnosti
Vrednost: 90.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Zagorje ob Savi v skladu s pogodbo zagotavlja kritje stroškov razlike do izhodiščne plače za brezposelne
osebe po Splošni kolektivni pogodbi za gospodarstvo, kritje stroškov za nagrajevanje uspešnosti in kritje materialnih
stroškov, vključno s stroški prostorov in potrebne opreme.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave na NRP ni.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva na tej proračunski postavki smo planirali na podlagi ocen in podatkov Javnega podjetja Komunala Zagorje
d.o.o..

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1104 - Gozdarstvo
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
10300 - Vzdrževanje gozdnih cest
Vrednost: 13.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na območju Občine Zagorje ob Savi je 43,124 km kategoriziranih gozdnih cest v zasebnih gozdovih in 3,742 km
kategoriziranih gozdnih cest v državnih gozdovih. V skladu z vsakoletno pogodbo z RS, Ministrstvom za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Zavodom za gozdove Slovenije, smo dolžni na podlagi programa vzdrževanja
gozdnih cest, ki ga izdela Zavod za gozdove, izvesti vzdrževalna dela na osnovi javnega razpisa.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave na NRP ni.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri pripravi proračuna smo izhajali iz ocenjene višine sredstev, ki jih bomo prejeli iz naslova pristojbin za gozdne
ceste oziroma davka na nepremičnine-gozdne ceste (8.000 €) in od Ministrstva za kmetijstvo in okolje (4.000 €) v
letu 2018.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH
SUROVIN
1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije
12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije
94131 - Investicije v obnovljive vire energije
Vrednost: 4.000 €
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na proračunski postavki načrtujemo sredstva za tekoče vzdrževanje sončnih elektrarn na objektu Kulturni center
Delavski doma Zagorje in na objektu Osnovne šole Ivana Skvarče ter za plačilo zavarovalnih premij. Vsak lastnik
oziroma investitor male elektrarne mora imeti lastne ali s pogodbo najete delavce, ki so usposobljeni za upravljanje
malih elektrarn. Potrebna sredstva za pogodbeno sodelovanje glede upravljanja sončnih elektrarn so zagotovljena v
okviru proračunske postavke. V letu 2018 smo dolžni izdelati meritve ustreznosti delovanja strelovoda za oba
objekta in elektro meritve samo za sončni elektrarni.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri načrtovanju sredstev smo upoštevali realizacijo tekočih stroškov v predhodnih letih in načrtovano proizvodnjo
elektrike ter ponudbe izvajalcev.

94133 - Spremljanje rabe energije
Vrednost: 12.100 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru spremljanja rabe energije so zagotovljena sredstva za tekoče vzdrževanje, zavarovanje ter izvajanje rednih
aktivnosti v okviru raziskovalne enote OLEA. Sredstva so namenjena za informiranje in obveščanje javnosti o OVE
in URE (npr. Dan trajnostne energetike v Zagorju). V letu 2018 načrtujemo potrebna sredstva za končanje II. faze
nadgradnje sistema energetskega knjigovodstva za javne objekte, ki bo usklajen z novo Uredbo o upravljanju z
energijo v javnem sektorju in plačila stroškov koordinatorja za ohranitev energetike v Zasavju in gradnjo HE na
srednji Savi.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB142-10-0015 Spremljanje rabe energije
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri pripravi proračuna smo upoštevali predvideno realizacijo v letu 2018 in prejete ponudbe.

94137 - EIB ELENA
Vrednost: 7.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Zagorje ob Savi se je priključila energetski agenciji GOLEA, ki je uspešno pridobila odobritev tehnične
pomoči s strani Evropske Komisiji s pomočjo EIB ELENA. Vloga je prijela pozitivno oceno s strani EIB Evropske
Investicijske Banke. V projekt je vključenih 21 primorskih občin, Zagorje in Log - Dragomer. K projektu se
priključujejo tudi druge občine. Sodelujoče občine imajo skupaj z vlagateljem obvezo do EIB, da v času izvajanja
tehnične pomoči sklenejo za 20 kratnik črpane tehnične pomoči pogodb za izvedbo projektov trajnostne energije ali
po principu JZP- javno zasebnega partnerstva ali po principu JN- javnega naročanja.
Občina Zagorje ob Savi bo v okviru ELENE pripravila investicijsko in projektno dokumentacijo za obnovo javnih
objektov in priprava investicijske in projektne dokumentacije, izvedbo JN oz. poziva za JZP Na proračunski
postavki so zagotovljena sredstva za plačilo stroškov administrativne podpore programa EIB ELANA.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Občina postopno realizirala stroške, in sicer za plačilo stroškov administrativne podpore programa EIB ELANA in
za plačilo projektne dokumentacije (toplotne črpalke-optimizacija daljinskega ogrevanja/izvedena investicija,
širjenje daljinsko ogrevanje, sanacija OŠ Toneta Okrogarja, Energetska sanacija Proletarca, Energetska prenova
objekta SVEA).
Zahteva Evropske investicijske banke je, da so vsi upravičeni stroški na projektu naročeni in plačani s strani
glavnega partnerja in koordinatorja projekta Goriške lokalne energetske agencije (GOLEA). Poleg stroškov vodenja
projekta, ki so neodvisni od naših aktivnosti, nastajajo neupravičeni stroški, ki se jih deli v razmerju participacije
med občinami. Ker ne gre za investicijske stroške ampak tekoče stroške, je korektno, da vsa lastna sredstva
(proračunska sredstva) prikazujemo na PP EIB ELENA, in sicer na tekočem kontu 402099-Drugi splošni stroški
materiala in storitev. Tretji stroški, ki nastanejo, pa so lastna udeležba pri aktivnostih, ki so v povezavi s tehnično
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podporo (izdelava: projektne dokumentacije, investicijske dokumentacije, JN, JZP, REP-ov,). V praksi to pomeni
10% vseh upravičenih stroškov. Občina izvede postopek ustreznega javnega naročanja, razpisno dokumentacijo in
prejete ponudbe pošlje na GOLEO, ki izda odločbo in pripravi tripartitno pogodbo med GOLEO, občino partnerico
in izbranim izvajalcem. Ko je storitev izvedena, izvajalec izstavi račun GOLE-ji, ki ga po potrditvi prefakturira
občini partnerici v deležu 10 % lastne udeležbe+neupravičeni stroški (DDV). 90% upravičenih stroškov pa se takoj
črpa iz sredstev EIB ELENA. Ker je naročnik izdelave dokumentacije agencija GOLEA, postane le-ta s plačilom
tudi pravna lastnica dokumentacije, občine partnerice pa jo dobimo v uporabo. Posledično strošek te dokumentacije
računovodsko gledano ne bo postal del investicije. Zaradi opisanega zagotovljena sredstva na PP predstavljajo
znesek potrebnih lastnih sredstev za izvedbo potrebne investicijske in proejktne dokumentacije. Sofinanciranje bo
poračunano že pri glavnemu partnerju na projektu, partnerji pa plačujemo samo lasten del stroškov.

1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije
12079001 - Oskrba s toplotno energijo
94132 - Daljinsko ogrevanje
Vrednost: 5.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te proračunske postavke se izvajajo aktivnosti za rekonstrukcijo, modernizacijo in širitev daljinskega
ogrevanja na lesno biomaso v naselju Zagorje ob Savi. V letu 2018 občina planira plačilo zavarovalnih premij in
izvesti priključitev novih odjemalcev, na območjih , kjer je primarno in sekundarno daljinsko omrežje že zgrajeno.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB142-09-0005 Daljinsko ogrevanje
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Osnovni vir za financiranje aktivnosti na tej PP je najemnina, ki jo komunala plačuje občini za najem infrastrukture.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
10110 - Letno vzdrževanje občinskih cest
Vrednost: 267.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Letno vzdrževanje občinskih cest se izvaja na podlagi izvedbenega programa Javnega podjetja Komunale Zagorje
d.o.o., ki na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah Občine Zagorje ob Savi in pogodbe o letnem
vzdrževanju vzdržuje in obnavlja skupaj s podizvajalci 128,6 km lokalnih in 41 km javnih poti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave na NRP ni.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višino sredstev smo določali na podlagi realizacije predhodnih let, programa del JP Komunale Zagorje d.o.o. in
ocene nujno potrebnih aktivnosti v letu 2018.

10120 - Zimsko vzdrževanje občinskih cest
Vrednost: 280.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zimsko vzdrževanje občinskih cest se izvaja na podlagi izvedbenega programa komunalnega podjetja Zagorje, ki na
podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah Občine Zagorje ob Savi in pogodbe o zimskem vzdrževanju vzdržuje
in obnavlja skupaj s podizvajalci 128,6 km lokalnih in 41 km javnih poti.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave na NRP ni.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višino sredstev smo določali na podlagi realizacije predhodnih let, programa del JP Komunale Zagorje d.o.o. in
ocene nujno potrebnih aktivnosti v letu 2018.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
10010 - Investicije in inv. vzdrževanje občinskih cest
Vrednost: 300.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
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. Občina Zagorje ob Savi bo v naslednjem letu planirana sredstva namenila za:
- geodetske odmere in nakup zemljišč za potrebe modernizacij občinskih cest,
- nakup zemljišč in
- investicijsko vzdrževanje občinskih cest.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB142-07-0035 Inv.vzdrž. in obnove občinskih cest
OB142-07-0043 Nakup zemljišč za občinske ceste
OB142-17-0024 Sanacija LC480161 Brezovica-Rovišče
OB142-17-0025 Asfaltiranje JP 980851 Šklendrovec-II. faza
OB142-17-0026 Asfaltiranje LC480241 Odsek Peške Kandrše-II. faza
OB142-17-0027 Rekonstrukcija JP9817963 Vrh-II. faza
OB142-17-0028 Asfaltiranje LC480201 Odsek plaz Krače
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev na tej proračunski postavki je določen na podlagi ocen nujno potrebnih odkupov občinskih cest in
investicijsko vzdrževalnih del upoštevaje veljavne cene na trgu.

10016 - Celovita prenova degradiranih površin - Cesta Borisa Kidriča
Vrednost: 11.743 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina je v letu 2013 zaključila investicijo "Celovita prenova degradiranih površin Cesta Borisa Kidriča". V skladu
s pogodbo o sofinanciranju je občina dolžna še pet let po zaključku investicije spremljati in ustrezno evidentirati vse
prihodke in odhodke, ki so neposredno vezani na to investicijo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB142-09-0007 Celovita prenova degr.površin-C.Borisa Kidriča.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri določitvi sredstev na tej PP smo izhajali iz ocene višine stroškov in ocene višine prihodkov (najemnina), ki so vir
za financiranje te investicije.

10017 - Celovita prenova degradiranih površin - Cankarjev trg
Vrednost: 12.786 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina je v letu 2012 zaključila investicijo "Celovita prenova degradiranih površin Cankarjev trg". V skladu s
pogodbo o sofinanciranju je občina dolžna še pet let po zaključku investicije spremljati in ustrezno evidentirati vse
prihodke in odhodke, ki so neposredno vezani na to investicijo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB142-09-0008 Celovita prenova degr.površin-Cankarjev trg.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri določitvi sredstev na tej PP smo izhajali iz ocene višine stroškov in ocene višine prihodkov (najemnina), ki so vir
za financiranje te investicije.

10021 - Brv za pešce preko potoka Medija
Vrednost: 142.740 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za ureditev brvi za pešce preko potoka Medija, ki bo
povezovala območje nakupovalnega centra Spar in Okrogarjeve kolonije s Kidričevo cesto. Projekt bo občina začela
izvajati v letu 2018 in ga bo v letu 2018 tudi zaključila. Občina bo projekt prijavila na razpis Ministrstva za
infrastrukturo za pridobitev sofinancerskih sredstev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB142-16-0041 Brv za pešce preko potoka Medija.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev na tej proračunski postavki je občina določila na osnovi predračunov in ocen.

10022 - Projektna dokumentacija - ceste
Vrednost: 30.400 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za pripravo projektne dokumentacije za ceste, ki se bodo
posodabljale v naslednjih letih.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
- OB142-17-0023 Projektna dokumentacija - ceste
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

10043 - Pločnik Mlinše s prehodom za pešce
Vrednost: 15.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za realizacijo morebitnih dodatnih del, ki bodo nastopila
ob realizaciji projekta "Pločnik Mlinše s prehodom za pešce", ki ga izvaja in financira Ministrstvo za
infrastrukturo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
- OB142-08-0012 Pločnik Mlinše s prehodom za pešce
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri določitvi sredstev na tej PP smo izhajali iz ocen.

10045 - Prenova prometne ureditve na Izlakah
Vrednost: 12.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena izboljšanju prometne varnosti oz. prenovi prometne ureditve na
Izlakah. V glavnini so to infrastrukturne ureditve na državni cesti- prehodi za pešce, avtobusna postajališča,
pločniki, cestni priključki, javna razsvetljava V letu 2013 se izdeluje projektna dokumentacija za nujne prometne
ureditve na območju Medijskih toplic na Izlakah- ureditev prehoda za pešce, avtobusnih postajališč, dela pločnika in
preureditev cestnega priključka k hotelu. Na ta način se izboljšuje prometna varnost vsem udeležencem prometa na
območju Medijskih toplic.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB142-10-0014 Prenova prometne ureditve na Izlakah
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13029003 - Urejanje cestnega prometa
09060 - Tekoče vzdrž. AP, PS, NZ in oglaševanje
Vrednost: 47.310 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te postavke zagotavljamo sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč,
za urejanje horizontalne in vertikalne prometne signalizacije (talne označbe 2x letno, vzdrževanje in nameščanje
prometnih znakov in ogledal). Prometna signalizacija se ureja v sodelovanju s Svetom za vzgojo in preventivo v
cestnem prometu, ki ob svojih rednih pregledih prometnih površin oblikuje predloge za izboljšanje varnosti
udeležencev v prometu. V okviru te postavke se sredstva namenijo še za postavitev neprometnih znakov in
oglaševanje, kategorizacijo cest, banko prometnih podatkov, katastre, prometne tokove.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave na NRP ni.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri pripravi proračuna smo izhajali iz realizacije preteklih let, plana JP Komunale Zagorje d.o.o. in ocen za leto2018.

10020 - Zagorje, pametno mesto-mobilnost
Vrednost: 1.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Namen programa je razvoj urbane trajnostne mobilnosti za izboljšanje kvalitete življenja v mestu. Cilj programa je
izgradnja infrastrukture, potrebne za trajnostni razvoj prometa. V letu 2018 se na proračunski postavki zagotavljajo
minimalna sredstva za pripravo morebitne investicijske dokumentacije in vključitev novega projekta v NRP
programov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB142-16-0040; Celostna ur.avtobusnih postajališč v mestu Zagorje
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev na tej proračunski postavki je določen na podlagi izkušenj preteklih let.

13029004 - Cestna razsvetljava
09020 - Upravljanje in tekoče vzdrž. javne razsvetljave
Vrednost: 110.100 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej postavki so namenjena rednemu vzdrževanju (popravila, zamenjave, ohranjanje funkcionalnosti)
sistema javne razsvetljave (žarnice, svetilke, drogovi, napajalni kabli, prižigališča..), intervencijskem vzdrževanju,
vzdrževanju svetlobnih prometnih znakov (radarske table, utripalci, biči) in semaforjev, zamenjavi dotrajanih svetilk
z ekološkimi in vzdrževanje prižigališč javne razsvetljave. Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave se
izvaja na podlagi izvedbenega programa Komunale Zagorje d.o.o.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave na NRP ni.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri pripravi proračuna smo izhajali iz realizacije preteklih let, plana Komunale Zagorje d.o.o. in ocene potrebnih
vzdrževalnih del v letu 2018.

09030 - Poraba električne energije
Vrednost: 135.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo porabljene električne energije- tokovine in omrežnine ter
pripadajočih taks na vseh odjemnih mestih javne razsvetljave na celotnem območju Občine Zagorje ob Savi,
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vključno z dodatno porabljeno energijo zaradi novoletne okrasitve. Dobavitelj električne energije je bil izbran na
osnovi javnega naročila, višino omrežnine in taks določa Vlada RS.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave na NRP ni.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri pripravi proračuna smo izhajali iz realizacije preteklih let in ocen za leto 2018.

95100 - Investicije in inv. vzdrž. javne razsvetljave
Vrednost: 20.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej postavki so namenjena novi gradnji in investicijskemu vzdrževanju javne razsvetljave na celotnem
območju Občine Zagorje ob Savi.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB142-07-0048 Novogradnje in inv.vzdrž.JR
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri določanju obsega sredstev smo izhajali

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
10051 - Sofinanciranje državnih cest - R1-221 obvoznica Ruardi
Vrednost: 150.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
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 2017 in 2018 bo potekala gradnja mostu in obvoznice. Nosilec projekta je Direkcija RS za
infrastrukturo, občina bo v tem projektu nastopala kot sofinancer.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB142-07-0089 Obvoz.R1- 221 Plaz Ruardi
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev na tej proračunski postavki je določen na podlagi podatkov Direkcije RS za infrastrukturo,
podpisane izvajalske pogodbe in sklenjenim sofinancerskim sporazumom.

10052 - Sofinanciranje državnih cest - R1-222 Cesta zmage-Kolodvorska cesta
Vrednost: 155.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina je v letu 2012 pričela s pridobitvijo projektne dokumentacije za nadaljevanje rekonstrukcije regionalne ceste
RI 222 Zagorje - most čez Savo. V okviru projekta se predvideva rekonstrukcija spodnjega in zgornjega ustroja
ceste vključno z obnovo komunalnih vodov, hodnikov za pešce in avtobusnih postajališč. Projekt rekonstrukcije se
bo izvajal v letu 2018, občina bo projekt sofinancirala, skladno s podpisanim sofinancerskim sporazumom.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB142-09-0011 Sof.državnih cest-Cesta zmage-Kolodvorska cesta
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev na tej proračunski postavki je določen na podlagi podatkov Direkcije RS za infrastrukturo.

10055 - Sofinanciranje državnih cest - R1-221 Cesta 9. avgusta
Vrednost: 23.000 €
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina na tej proračunski postavki zagotavlja sredstva za sofinanciranje projekta "Sof.državnih cest-R1-221 Cesta
9. avgusta", ki ga bo izvajala in financirala Direkcija RS za infrastrukturo in pripravo projektne dokumentacije.
Občina bo v letu 2018 za ta projekt pripravila projektno dokumentacijo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB142-16-0032 Sof.državnih cest-R1-221 Cesta 9. avgusta
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri načrtovanju potrebnega obsega sredstev smo izhajali iz pridobljenih ponudb projektanta.

10057 - Semaforizacija križišča Spar na cesti R1-221/1218 Izlake-Zagorje
Vrednost: 60.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina bo na tej proračunski postavki zagotovila sredstva za sofinanciranje projekta "Semaforizacija križišča Spar
na cesti R1-221/1218", ki ga bo izvajala in financirala Direkcija RS za infrastrukturo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB142-17-0017 Semaforizacija križišča Spar na cesti R1-221/1218
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev na tej proračunski postavki je določen na podlagi podatkov Direkcije RS za infrastrukturo.
1306 - Telekomunikacije in pošta

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje
09071 - Načrt razvoja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij
Vrednost: 1.693 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Dokument načrta razvoja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij kot osnova za črpanje EU sredstev za
investicije v postavitev širokopasovnega omrežja za dostop do internet na območju t.i. belih lis v občini Zagorje ob
Savi. Ko bodo znani vsi podatki s strani AKOS-a, bo dokument dokončan in podan v potrditev Občinskemu svetu
Občine Zagorje ob Savi.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB142-15-0016 Širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev na tej proračunski postavki je določen na podlagi izdane naročilnice v letu 2016.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki
91310 - Zapiranje deponije kom. odpadkov Zagorje
Vrednost: 15.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za 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.)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB142-16-0038 Zapiranje deponije komunalnih odpadkov
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri pripravi proračuna smo upoštevali oceno priprave dokumentacije za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja in
pridobitve nove odločbe o zaprtju komunalne deponije z navodili za izvajanje monitoringa.

91312 - Zbirni center
Vrednost: 15.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za obnovitvena in investicijsko vzdrževalna dela s posodobitvami in
postavitev novih ekoloških otokov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB142-07-0071 Zbirni center komunalnih odpadkov
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri pripravi proračuna smo izhajali iz pridobljenih ponudb. Osnovni vir za financiranje te PP je najemnina, ki jo JP
Komunala d.o.o. Zagorje d.o.o. plača občini iz naslova najema infrastrukturnih objektov.

91313 - Stroški vodenja evidenc - Ceroz
Vrednost: 500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Družba Ceroz d.o.o., v skladu s pogodbo o poslovnem najemu infrastrukture, občini Zagorje ob Savi in tudi vsem
drugim občinam najemodajalkam javne infrastrukture, vodi register osnovnih sredstev, za kar je upravičena do
nadomestila.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Podlaga za plačilo stroškov vodenja evidenc je pogodba o poslovnem najemu javne infrastrukture, ki so jo občine
najemodajalke podpisale z družbo Ceroz d.o.o. v letu 2010.

91316 - Obnovitvene investicije - Ceroz
Vrednost: 10.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S prenosom gospodarske javne infrastrukture na občino in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne
infrastrukture, bo občina zagotavljala sredstva za obnovitvene investicije na regijski deponiji komunalnih odpadkov
- Unično. Osnovni vir za tovrstne investicije so sredstva najemnine, ki jo družba Ceroz d.o.o. plača občini za najem
infrastrukture. Občina vsako leto na osnovi plana družbe Ceroz d.o.o. v proračunu zagotovi potreben obseg sredstev
za obnovitvena dela na regijski deponiji Unično.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB142-15-0015 Obnovitvene investicije - Ceroz
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče pri oblikovanju primerne višine sredstev za obnovitvena dela je načrt predvidenih vlaganj oziroma obnov
v naslednjem letu, ki ga pripravi in občinam posreduje družba Cetroz d.o.o. . Glede na to, da v času priprave prvega
predloga proračuna z načrtom obnov za leto 2018 ne razpolagamo, smo v proračunu planirali minimalen obseg
sredstev. Po prejemu podatkov (plan obnov in plan najemnin) bomo v 2. predlogu proračuna na tej proračunski
postavki zagotovili primeren obseg sredstev (naša ocena cca 30.000 €).

91317 - Subvencija-obdelava in odlaganje komunalnih odpadkov-Ceroz
Vrednost: 62.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Do povišanja cen končnim uporabnikom bo občina na osnovi podatkov družbe Ceroz d.o.o. zagotavljala sredstva za
pokrivanje razlike v ceni-subvencija.

Stran 132 od 192

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB142-16-0055 Subvencija-obdelava in odlaganje komunalnih odpadkov - Ceroz
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri določanju višine sredstev potrebnih za financiranje subvencij občina izhaja iz finančnega poročila oziroma
podatkov izvajalca javne službe. Glede na to, da v času priprave 1. predloga proračuna ti podatki še niso dokončni
in primerni za oblikovanje predloga sklepa za subvencioniranje obdelave in odlaganje komunalnih odpadkov v
2018, bomo končen obseg sredstev za subvencije določili v 2. predlogu proračuna.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
91210 - Invest. in inv. vzdrž. javnih kanal. sist. in ČN
Vrednost: 219.635 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Tudi po zaključku investicije v kanalizacijski sistem in CČN Zagorje Kisovec je potrebno nadaljevati z
vključevanjem onesnaževalcev odpadnih voda na kanalizacijski sistem ter izvesti nujna obnovitvena dela na sistemu
javne kanalizacije, ki predstavljajo funkcionalno celoto. Za optimalno delovanje CČN Zagorje je potrebno
zagotoviti maksimalno vključenost onesnaževalcev odpadnih voda v sistem kolektorjev in čistilnih naprav.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB142-07-0065 Invest.in inv.vzdrž.javnih kanal.sist.in ČN
OB142-16-0025 Rekonstrukcija JK Zagorje-odsek Podvine
OB142-16-0045 Rekonstrukcija JK Zagorje-Odsek Cesta 20. julija
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev na tej proračunski postavki smo določili na osnovi projektantskih predračunov in podatkov o višini
razpoložljivih virov. Osnovna vira za financiranje aktivnosti na tej proračunski postavka sta vodna taksa ter
najemnina, ki jo JP Komunala d.o.o. Zagorje plačuje občini za najem infrastrukture.
Po aktiviranju investicije v kanalizacijski sistem in CČN Zagorje Kisovec, se je razmerje med zbrano vodno takso in
najemnino spremenilo v korist najemnine, ker so občani in podjetja, ki so priklopljeni na čistilno napravo, prenehali
plačevati vodno takso oziroma, bodo namesto vodne takse plačevali omrežnino, ki se vrača v občinski proračun kot
najemnina.

91212 - Kolektor in ČN Izlake
Vrednost: 10.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Izgradnja javne kanalizacije, Izlake in čistilne naprava Izlake. Cilj je zgraditi ločen sistem javne kanalizacije za
odvod odpadnih voda na čistilno napravo (ČN) z 2.000 PE za naselje Izlake in rekonstruirati obstoječo mešano
kanalizacijo za namene odvajanja padavinske vode. V letu 2018 bomo pristopili k izdelavi projektne
dokumentacije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB142-07-0073 Kolektor in ČN Izlake
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
- na osnovi sprejetega investicijskega programa, kateremu je bila osnova idejni projekt in sprejeti lokacijski načrt

91217 - Sofinanciranje malih čistilnih naprav
Vrednost: 5.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na podlagi sprejetega državnega operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode lahko
občina nudi finančno pomoč oziroma subvencije za stimulacijo k izvedbi malih komunalnih čistilnih naprav za
stavbe, ki ne ležijo na območjih opremljanja z javnim sistemom odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in
padavinskih voda.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB142-13-0025 Sofinanciranje malih čistilnih naprav
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Aktivna podpora lastnikom v obliki nepovratnih sredstev - subvencij je sistem, ki ga v Republiki Sloveniji nekatere
občine že uspešno izvajajo, občina Zagorje pa je k njemu pristopila v letu 2014 in bo z njim nadaljevala tudi v
naslednjih letih.

91218 - Monitoring kanalizacijskih sistemov
Vrednost: 1.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te postavke se zagotavlja vzpostavitev katastra kanalizacije, vključno z izdelavo popisa greznic na ruralnih
območjih in izvajanje programa obravnave odpadnih voda.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB142-15-0010 Monitoring kanalizacijskih sistemov
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri pripravi proračuna smo izdelavo izhodiščnih programov primerljivih za našo območje.

1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov
15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda
91213 - Pregled hidrantnih omrežij
Vrednost: 3.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te postavke se zagotavljajo zahtevani pregledi hidrantov na javnih vodovodnih omrežjih v Občini Zagorje
ob Savi.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave na NRP ni.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri pripravi proračuna smo upoštevali realizacijo preteklih let in ocenili prihodnje stroške.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039001 - Oskrba z vodo
91110 - Investicije in inv. vzdrž. javnih vod. sistemov
Vrednost: 180.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za izgradnjo in rekonstrukcijo javnega vodovodnega sistema v mestu
Zagorje in Kisovcu. Zahtevane naloge izhajajo iz odločb zdravstvenega inšpektorja, zahtev ARSO po izvajanju
monitoringa pitne vode na javnih vodovodnih sistemih za pridobitev vodnega dovoljenja. Predvidena vlaganja v
posamezne vodne objekte so natančneje razvidna iz obrazložitev načrta razvojnih programov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB142-07-0074 Inv.in inv.vzdrž.javnih vodov.sistemov
OB142-16-0049 Rekonstrukcija JV Zagorje-Odsek C.20. julija
OB142-07-0089 Obvoznica R1-221 Plaz Ruardi
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča za določitev sredstev na tej proračunski postavki je program rekonstrukcij in novo gradenj na sistemu
javnih vodovodov po predlogu JP Komunala Zagorje d.o.o. in ostalih ukrepov na javnih vodovodih za katere je
odgovorna Občina Zagorje ob Savi. Glavni vir za financiranje aktivnosti na tej PP je najemnina, ki jo komunala
plačuje občini iz naslova najema infrastrukturnih objektov.

91112 - Vodni zbiralnik Strahovlje s povezovalnim cevovodom
Vrednost: 25.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za izgradnjo in rekonstrukcijo vodnega zbiralnika Strahovlje.
Predvidena vlaganja v posamezne vodne objekte so natančneje razvidna iz obrazložitev načrta razvojnih programov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB142-07-0076 Vodni zbiralnik Strahovlje
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

91113 - Vodno zajetje Šemnik
Vrednost: 5.600 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za izgradnjo in rekonstrukcijo vodnega zajetja v Šemniku. Zahtevane
naloge izhajajo iz odločb zdravstvenega inšpektorja, zahtev ARSO po izvajanju monitoringa pitne vode na javnih
vodovodnih sistemih za pridobitev vodnega dovoljenja. Predvidena vlaganja v posamezne vodne objekte so
natančneje razvidna iz obrazložitev načrta razvojnih programov. V letu 2018 je na tej postavki planirano plačilo
odškodnine za uporabo zemljišča in posodobitev opreme v objektu zajetja pitne vode.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB142-07-0063 Vodno zajetje Šemnik
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče za določitev sredstev na tej proračunski postavki je pogodba o plačilu odškodnine za uporabo zemljišča in
ocenjena vrednost dopolnjene opreme.

91114 - Monitoring javnih vodovodnih sistemov
Vrednost: 35.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva je potrebno zagotoviti za spremljanje HACCAP sistema na javnih vodovodnih omrežjih in izdelavo
hidrogeoloških poročil.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB142-07-0077 Monitoring javnih vodovodnih sistemov
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri pripravi plana smo izhajali iz realizacije predhodnih let in prihodnjih ocen ter odločb zdravstvenega inšpektorja.

91115 - Vodovod Izlake
Vrednost: 21.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za novogradnje, širitve in obnovitveno vzdrževalna dela
na obstoječih vodovodnih objektih, za odpravljanje pomanjkljivosti na podlagi odločbe zdravstvene inšpekcije in
pripomb JP Komunala Zagorje, kot vzdrževalca sistema. V letu 2018 je načrtovana novogradnja širitve javnega
vodovodnega omrežja na odseku Gladež-Podlipovica-Medijske toplice.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB142-07-0078 Vodovod Izlake
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri pripravi plana smo izhajali iz pridobljenih ponudb in ocen. Osnovni vir financiranja aktivnosti na tej PP je
najemnina, ki jo JP Komunala Zagorje d.o.o. plačuje občini iz naslova najema infrastrukturnih objektov.

91117 - Vodovodni sistem Prvine
Vrednost: 22.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te postavke so zagotovljena sredstva za izgradnjo in rekonstrukcijo vodovodnega sistema na Prvinah, za
izvajanje odločb zdravstvenega inšpektorja in izvajanje zahtev ARSO po izvajanju monitoringa pitne vode na
javnih vodovodnih sistemih za pridobitev vodnega dovoljenja. Predvidena vlaganja v posamezne vodne objekte so
natančneje razvidna iz obrazložitev načrta razvojnih programov. V letu smo 2017 izgradili nov vodni zbiralnik VH
50 m3 z vodovodno in elektro opremo, v letu 2018 bomo izvedli avtomatizacijo sistema z daljinskim nadzorom in
krmiljenjem sistema preko CNS, ki je vzpostavljen na JP Komunala Zagorje, ter prenos v upravljanje JP Komunala
Zagorje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB142-07-0080 Vodovod Prvine
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri pripravi plana smo izhajali iz projektantskih predračunov, cen primerljivih opravljenih del na drugih podobnih
objektih in pridobljenih predračunov.

91118 - Vodovodni sistem Šentlambert
Vrednost: 1.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za izgradnjo in rekonstrukcijo javnega vodovodnega sistema v
Šentlambertu, s prenosom v upravljanje JP Komunala Zagorje. Zahtevane naloge izhajajo iz odločb zdravstvenega
inšpektorja, zahtev ARSO po izvajanju monitoringa pitne vode na javnih vodovodnih sistemih. Predvidena vlaganja
v posamezne vodne objekte so natančneje razvidna iz obrazložitev načrta razvojnih programov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB142-07-0081 Vodovod Šentlambert
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri pripravi plana smo izhajali iz projektantskih predračunov in cen primerljivih opravljenih del na drugih
podobnih objektih.

91119 - Vodovodni sistem Tirna
Vrednost: 1.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za izgradnjo in rekonstrukcijo javnega vodovodnega sistema v Tirni, s
prenosom v upravljanje JP Komunala Zagorje. Zahtevane naloge izhajajo iz odločb zdravstvenega inšpektorja,
zahtev ARSO po izvajanju monitoringa pitne vode na javnih vodovodnih sistemih. Predvidena vlaganja v
posamezne vodne objekte so natančneje razvidna iz obrazložitev načrta razvojnih programov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB142-16-0036 Vodovodni sistem Tirna
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri pripravi plana smo izhajali iz projektantskih predračunov in cen primerljivih opravljenih del na drugih
podobnih objektih.

91120 - Vodovodni sistem Čolnišče
Vrednost: 1.000 €
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za izgradnjo in rekonstrukcijo javnega vodovodnega sistema v
Čolniščah, s prenosom v upravljanje JP Komunala Zagorje. Zahtevane naloge izhajajo iz odločb zdravstvenega
inšpektorja, zahtev ARSO po izvajanju monitoringa pitne vode na javnih vodovodnih sistemih. Predvidena vlaganja
v posamezne vodne objekte so natančneje razvidna iz obrazložitev načrta razvojnih programov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB142-07-0082 Vodovod Čolnišče
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri pripravi plana smo izhajali iz cen primerljivih opravljenih del na drugih podobnih objektih.

91121 - Vodovodni sistem Podkum
Vrednost: 3.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te postavke so zagotavljana sredstva za izgradnjo in rekonstrukcijo vodovodnega sistema Podkum, za
izvajanje odločb zdravstvenega inšpektorja in izvajanje zahtev ARSO po izvajanju monitoringa pitne vode na
javnih vodovodnih sistemih, s prenosom v upravljanje JP Komunala Zagorje. Predvidena vlaganja v posamezne
vodne objekte so natančneje razvidna iz obrazložitev načrta razvojnih programov. V letu 2018 je planiran odkup
zemljišč.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB142-07-0083 Vodovod Podkum
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče za določitev sredstev na tej proračunski postavki so ocene vrednosti primerljivih zemljišč.

91122 - Vodovodni sistem Peške-Kandrše
Vrednost: 34.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te postavke so zagotovljena sredstva za izgradnjo in rekonstrukcijo vodovodnega sistem Peške-Kandrše, za
izvajanje odločb zdravstvenega inšpektorja in izvajanje zahtev ARSO po izvajanju monitoringa pitne vode na
javnih vodovodnih sistemih za pridobitev vodnega dovoljenja. Predvidena vlaganja v posamezne vodne objekte so
natančneje razvidna iz obrazložitev načrta razvojnih programov. V letu 2018 je planiran odkup zemljišč, ter
odpraviti težave v zvezi s kvaliteto vode. Kot rezervni vodni vir bomo v letu 2018 pridobili vodno dovoljenje za
zajetje Vodlan (Pr"Lašč) in omogočili oskrbo s pitno vodo naselje Peške-Kandrše iz tega vodnega vira.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB142-07-0064 Vodovod Peške - Kandrše
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri načrtovanju obsega sredstev smo izhajali iz primerljivih cen pri podobnih objektih.

91123 - Vodovodni sistem Čemšenik
Vrednost: 1.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te postavke so zagotovljena sredstva za pridobitev vodnega dovoljenja na vodnem viru v Čemšeniku ob
izdelavi horizontalnih drenaž v centru Čemšenika, nad župnijsko cerkvijo in pokopališčem. V letu 2018 bomo
pridobili strokovne podlage za pridobitev vodnega dovoljenja za rabo podzemne vode vodnega vira Čemšenik iz
horizontalnih drenaž.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB142-07-0062 Vodovod Čemšenik
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče za določitev sredstev na tej proračunski postavki so ocene o potrebnih nadaljnjih delih.
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91124 - Vodovodni sistem Vidrga
Vrednost: 1.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za izgradnjo in rekonstrukcijo javnega vodovodnega sistema v Vidrgi,
s prenosom v upravljanje JP Komunala Zagorje. Zahtevane naloge izhajajo iz odločb zdravstvenega inšpektorja,
zahtev ARSO po izvajanju monitoringa pitne vode na javnih vodovodnih sistemih. Predvidena vlaganja v
posamezne vodne objekte so natančneje razvidna iz obrazložitev načrta razvojnih programov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB142-16-0037 Vodovodni sistem Vidrga
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri pripravi plana smo izhajali iz projektantskih predračunov in cen primerljivih opravljenih del na drugih
podobnih objektih.

91125 - Vodovodni sistem Mlinše
Vrednost: 5.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te postavke so zagotovljena sredstva za izgradnjo in rekonstrukcijo vodovodnega sistema Mlinše, za
izvajanje odločb zdravstvenega inšpektorja in izvajanje zahtev ARSO po izvajanju monitoringa pitne vode na
javnih vodovodnih sistemih. Predvidena vlaganja v posamezne vodne objekte so natančneje razvidna iz obrazložitev
načrta razvojnih programov. Cilje za leto 2018 je pridobitev projektne dokumentacije v IP za nov vodni zbiralnik 2
x 100 m3 in črpališče.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB142-07-0084 Vodovod Mlinše
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče za določitev sredstev na tej proračunski postavki so pridobljene ponudbe in ocene o potrebnih nadaljnjih
delih.

91129 - Subvencije cen - vodovodna infrastruktura
Vrednost: 1.900 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na osnovi podatkov Komunale Zagorje d.o.o. bo občina zagotavljala sredstva za pokrivanje razlike v ceni vodarine,
omrežnine in vodnega povračila za Potoško vas - KS Kotredež.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB142-0013-0032 Subvencije cen -vodovodna infrastruktura
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri pripravi plana smo izhajali iz finančnega poročila oziroma predlog izvajalca javne službe Komunale Zagorje.

91130 - Stroški vodenja evidenc - infrastruktura
Vrednost: 7.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Izhajajoč iz Pogodbe o poslovnem najemu infrastrukture in Pogodbe o poslovnem sodelovanju med komunalo in
občino, bo komunala za občino vodila izven bilančno evidenco infrastrukture (register osnovnih sredstev) in druge
spremljajoče evidence (najemnikov grobov, umrlih, grobov) ter izdelovala obračune in ocene v vezi z
infrastrukturo, ki je predmet najema.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri pripravi plana smo izhajali iz Pogodbe o poslovnem najemu z dne 31.12.2014, Pogodbe o poslovnem
sodelovanju z dne 20.1.2016 (obe podpisani z JP Komunala Zagorje d.o.o.) in ocene o višini tovrstnih stroškov.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
91412 - Pokopališki objekti - Šentlambert
Vrednost: 4.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za izgradnjo in rekonstrukcijo objektov v lasti občine Zagorje ob Savi
na katerih se izvaja izbirna gospodarska javna služba, urejanja pokopališč, po seznamu določenem v občinskem
odloku o gospodarskih javnih službah občine Zagorje ob Savi. Vir financiranja so sredstva najemnine, ki jo občina
dobi od JP Komunala Zagorje, d.o.o. V letu 2018 nameravamo na podlagi dopolnjene projektne dokumentacije,
pridobiti gradbeno dovoljenje za razširitev pokopališča in pridobiti PZI dokumentacijo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB142-07-0085; Pokopališče Šentlambert
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri pripravi plana smo izhajali iz cen primerljivih opravljenih del na drugih podobnih objektih. Vir za financiranje
vseh aktivnosti na tej PP je najemnina, ki jo bo JP Komunala Zagorje d.o.o. plačala občini.

91413 - Pokopališče Zagorje
Vrednost: 142.444 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za izgradnjo in rekonstrukcijo objektov v lasti občine Zagorje ob Savi
na katerih se izvaja izbirna gospodarska javna služba, urejanja pokopališč, po seznamu določenem v občinskem
odloku o gospodarskih javnih službah Občine Zagorje ob Savi. Za leto 2018 je planiran delni odkup zemljišč,
priprava dokumentacije v PGD in PZI izvedbi ter uveden postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB142-07-0086 Pokopališče Zagorje
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri pripravi plana smo izhajali iz cen primerljivih opravljenih del na drugih podobnih objektih. Vir za financiranje
aktivnosti na tej PP je najemnina, ki jo bo JP Komunala Zagorje d.o.o. plačala občini.

91416 - Subvencije cen - pokopališče
Vrednost: 30.185 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Do povišanja cen končnim uporabnikom bo občina na osnovi podatkov JP Komunale Zagorje d.o.o. zagotavljala
sredstva za pokrivanje razlike v ceni-subvencija.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB142-0013-0033 Subvencije cen -pokopališče
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri pripravi plana smo izhajali iz finančnega poročila in ocene izvajalca javne službe.

16039003 - Objekti za rekreacijo
09010 - Upravljanje in tek. vzdrž. objektov za rekreacijo
Vrednost: 491.100 €
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo kot so zelenice,
parki, otroška igrišča in druge javne rekreacijske površine v Občini Zagorje ob Savi. Večino vzdrževalnih del izvaja
JP Komunale Zagorje d.o.o.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave na NRP ni.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev na tej proračunski postavki je določen na podlagi realizacije predhodnih let, plana JP Komunale
Zagorje d.o.o. in ocene potrebnih vzdrževalnih del v letu 2018.

94120 - Invest. in inv. vzdrž. objektov za rekreacijo
Vrednost: 30.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te postavke se vodijo aktivnosti investicij in investicijskega vzdrževanja objektov za rekreacijo kot so
zelenice, parki, otroška igrišča in druge javne rekreacijske površine v Občini Zagorje ob Savi.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB142-07-0054 Inv.vzdrž.in obnova obj.za rekreacijo
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri pripravi plana smo izhajali iz ocen potrebnih vzdrževalnih del na obstoječih objektih.

94121 - Rekreacijske površine - Kisovec
Vrednost: 5.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na proračunski postavki načrtujemo potrebna sredstva za pripravo projektne dokumentacije in delne realizacije
športno-rekreacijske površine z otroškim igriščem in izbranimi elementi za vadbo s hortikulturno ureditvijo in
umestitvijo urbane opreme na delu območja "Čebinovega travnika v Kisovcu. Dinamika izvajanja projekta je
obrazložena v okviru Načrta razvojnih programov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB142-16-0054 Rekreacijske površine - Kisovec
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri določanju višine sredstev v letu 2018 smo izhajali iz dinamike izvedbe del projekta, po kateri je za leto 2018
načrtovana pridobitev projektne dokumentacije.

16039004 - Praznično urejanje naselij
09011 - Praznična okrasitev naselij
Vrednost: 90.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Skladno z državnim predpisom mora občina izobešati državne zastave ob državnih praznikih in ob lokalnih ter
državnih volitvah, zastave se izobešajo tudi ob občinskem prazniku. Delo se izvaja v okviru Komunale Zagorje
d.o.o.. V ta dela spada izobešanje ter pobiranje zastav na drogovih javne razsvetljave, na javnih objektih in na
državnih cestah ob vpadnicah na območje občine ter nabava novih zastav in pripadajočih elementov. Med praznične
okrasitve spada tudi vsakoletna božična ter novoletna okrasitev naselij in mesta, ki zajema popravilo, vzdrževanje,
montažo in demontažo svetlobnih okraskov ter nabavo novih okrasitvenih elementov in zamenjavo dotrajanih.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev na tej proračunski postavki je določen na podlagi realizacije predhodnih let, plana JP Komunale
Zagorje d.o.o. in ocene potrebnih del v letu 2018.
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16039005 - Druge komunalne dejavnosti
94125 - Komunalno urejanje stavbnih zemljišč
Vrednost: 8.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na proračunski postavki so namenjena izgradnji javne komunalne infrastrukture na območjih, kjer le-to
narekujejo izdane odločbe o komunalnem prispevku in kjer so izdelani programi opremljanja stavbnih zemljišč. V
letu 2015 smo podpisali pogodbo, na osnovi katere izvajalec pripravlja spremembe in dopolnitve Odloka za
odmero NUSZ in posodablja podatke za odmero NUSZ za celotno občino. Dela po pogodbi se bodo nadaljevala tudi
v letu 2018.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB142-07-0087 Komunalno urejanje stavbnih zemljišč
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev na tej proračunski postavki je določen na podlagi podpisane pogodbe oziroma obsega del, ki bo
realiziran v letu 2018.

94129 - Tehnološki letalski park
Vrednost: 25.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Operacije je načrtovana v skladu z dopisom Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo številka "Povabilo
razvojnim svetom regij za pripravo in podpis dogovorov za razvoj regije" in prednostnimi naložbami, ki so določena
v osnutku noveliranega Operativnega programa. Namen operacije je spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem
lažje gospodarske izrabe idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij in povečevanju dodane vrednostni
obstoječih podjetij. Temeljni cilj operacije je posodobiti in izboljšati vzletno pristajalno stezo z namenom povečanja
števila letalnih dni, pripravo cestne in komunalne infrastrukture (oblika industrijske cone), ki bo omogočala pravnim
subjektov integracijo v ta prostor in umestitev svojih proizvodnih prostorov ob vzletišču.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB142-15-0018; Tehnološki letalski park
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Projektantske ocene.

94139 - Deratizacija
Vrednost: 2.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za potrebe izvajanja dvakrat letne deratizacije kanalizacijskih sistemov v mestu Zagorje, Kisovec, Izlake.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri pripravi proračuna smo upoštevali primerljive stroške glede na obseg del v predhodnih letih.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju
81010 - Upravljanje in tekoče vzdrž. neprofitnih stanovanj
Vrednost: 155.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Stroški vzdrževanja stanovanjskih prostorov zajemajo tekoče vzdrževanje, stroške upravljanja, zavarovanja in vpisa
etažne lastnine. Stroški tekočega vzdrževanja zajemajo predvsem obnove objektov in stanovanj, to je obnova
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elektroinštalacij, obnova vodovodnih in kanalizacij vodov, tlakov, podov ter dvigal. V skladu z veljavno
zakonodajo se postopoma izdelujejo energetske izkaznice za objekte v deležu občinskega lastništva.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri pripravi proračuna smo upoštevali realizacijo prejšnjih let in oceno obsega nalog in obveznosti v letu 2018.

81011 - Invest. vzdrževanje stanovanj-rezervni sklad
Vrednost: 30.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te proračunske postavke ima občina zagotovljena sredstva za financiranje investicijskih aktivnosti, ki se
plačujejo iz sredstev rezervnega sklada lastnikov stanovanj. V letu 2018 občina v sodelovanju s Stanovanjskim
podjetjem Zagorje načrtuje obnove naslednjih objektov, ki bodo financirane s sredstvi rezervnega sklada:
-

Obnove fasad na objektu Cesta zmage 13.15.17;

-

Obnova fasad na objektu C. Borisa Kidriča 4a in 4b;

- Zamenjava salonitne strešne kritine in toplotna izolacija podstrešja na objektih Podvine 50, Podvine 51 in
Podvine 52, ter na objektu Selo 1;
-

Ureditev kanalizacije pri objektu Polje 6 .

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB142-07-0088 Investicijsko vzdrževanje stanovanj
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Po podatkih Stanovanjskega podjetja, ki vodi evidenco rezervnega sklada, bo saldo potencialnih obveznosti
občine do rezervnega sklada po stanju 31.12.2017 znašal cca. 104.000 €. V kolikor bi občina, tako kot drugi
lastniki stanovanj, mesečno vplačevala v rezervni sklad, bi imela do rezervnega sklada terjatve v višini cca. 104.000
€. Veljavna zakonodaja ne predvideva mesečnih vplačil občin v rezervni sklad.
Upoštevaje obseg načrtovanih investicij, ki bodo financirane iz rezervnega sklada, bo občina v proračunu za leto
2018 zagotovila 30.000 €.
Potencialne obveznosti občine do rezervnega sklada ima občina knjigovodsko evidentirane. Po napovedih
Stanovanjskega podjetje se bodo potencialne obveznosti občine do rezervnega sklada v letu 2018 povečale za cca.
19.200 € (v 2018 nerealizirana vplačila v rezervni sklad) in znižale za 30.000 € (v 2018 načrtovana poraba sredstev
rezervnega sklada za financiranje investicij v stanovanjski fond).

81012 - Investicijsko vzdrževanje stanovanj
Vrednost: 60.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za financiranje investicij v občinska stanovanja. Vseh
stanovanj v lasti občine je 174 . Občina planira, da bo v letu 2018 izvedla naslednja investicijsko vzdrževalna dela:
-

Zamenjava dotrajanih oken v desetih stanovanjih;

-

Zamenjava vhodnih vrat v desetih stanovanjih;

- V objektu Partizanska cesta 1 in 3 zamenjava treh plinskih peči, U. talcev 32 in 34 zamenjava treh in C.
zmage 43, zamenjava treh plinskih peči in v vsa stanovanja, ki imajo plinske peči se vgradijo plinski detektorji ;
-

Obnova kopalnic.

in ostala nepredvidena investicijsko vzdrževalna dela.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB142-07-0088 Investicijsko vzdrževanje stanovanj
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev na tej proračunski postavki je načrtovan v skladu z ocenami stroškov za izvedbo zgoraj navedenih
aktivnosti. Osnovni vir financiranja investicij s področja stanovanj je najemnina.
Stran 142 od 192

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih
nesreč
23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč
99620 - Sanacija plazov in objektov
Vrednost: 150.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te proračunske postavke občina namenja sredstva za nujna intervencijska dela pri novonastalih plazovih,
izvedbo geološko-geomehanskih raziskav in projektne dokumentacije pri že znanih plazovih. Ker sanirani plazovi
zaradi svoje zahtevnosti zahtevajo vsakoletno vzdrževanje in izvedbo potrebnih ukrepov za preprečevanje
nadaljnjega plazenja, so v postavki zajeti tudi redno čiščenje in kontrola jaškov, čiščenje drenažnih in odvodnih
cevi, čiščenje koritnic, jarkov in podobna vzdrževalna dela.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri pripravi proračuna smo upoštevali realizacijo preteklih let in oceno potrebnih deli v letu 2018.

4005 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA
OKOLJE IN PROSTOR
Vrednost: 184.000 €

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali
11305 - Zavetišča za živali
Vrednost: 18.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te proračunske postavke občina financira najem boksov, oskrbo zapuščenih živali ter kastracijo in
sterilizacijo prostoživečih mačk, saj je lokalna skupnost dolžna urejati problematiko zapuščenih živali in zagotavljati
sredstva za njihovo oskrbo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave na NRP ni.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višino sredstev na tej proračunski postavki smo načrtovali na podlagi realizacije preteklih let.

Stran 143 od 192

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki
11303 - Sanacija črnih odlagališč
Vrednost: 3.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te proračunske postavke sistematično saniramo nelegalna odlagališča, čistimo odvržene odpadke ob cestah
in potokih. Iz te proračunske postavke se bodo financirale tudi sanacije na osnovi odločb Medobčinskega
inšpektorata in redarstva ter inšpekcijskih služb.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave na NRP ni.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višino sredstev na tej proračunski postavki smo načrtovali na podlagi realizacije preteklih let in ocen programa za
leto 2018.

15029003 - Izboljšanje stanja okolja
11304 - Ekološki projekti
Vrednost: 20.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva v skupni višini 30.000 EUR bomo namenili financiranju ukrepov, ki jih za našo občino predvideva Odlok o
načrtu za kakovost zraka na območju Zasavja, odstranjevanju invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst, indikativnim
meritvam električnih in magnetnih polj, vzdrževanju sistema za obveščanje občanov o onesnaženosti zraka,
posodobitev Občinskega programa varstva okolja ter ostale sanacijske programe, ukrepe ali dodatne meritve v
kolikor bo njihova priprava potrebna na podlagi novo pridobljenih analitskih podatkov oziroma kot podlaga za
iskanje zunanjih virov financiranja. Za sofinanciranje okoljskih projektov šol in društev bo na voljo 3.500 EUR.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave na NRP ni.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višino sredstev na tej proračunski postavki smo načrtovali na podlagi ocen stroškov programa za leto 2018.

11307 - Subvencioniranje gospodinjstev za zamenjavo ogrevalnih sistemov
Vrednost: 30.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Območje Občine Zagorje ob Savi je uvrščena med območje s prekomerno obremenjenostjo z delci PM(10). Zato je
bil v letu 2013 sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Zasavja (Uradni list RS, št. 108/2013).
Individualna kurišča pomembno vplivajo na kvaliteto zraka v zimskem obdobju. Namen proračunske postavke je
povečanje rabe obnovljivih virov energije in večja energijska učinkovitost v stanovanjskih stavbah ter zmanjšanje
prekomerne onesnaženosti zraka z delci PM10 in s tem izboljšanje kakovosti zunanjega zraka. V letu 2016 smo
pripravili prvi Javni razpis za sofinanciranje gospodinjstev za zamenjavo ogrevalnega sistema za leti 2016 in 2017, v
oktobru 2017 pa za nadaljnji dve leti. Predmet razpisa so nepovratne finančne spodbude občanom za rabo
obnovljivih virov energije stanovanjskih stavb na celotnem območju občine Zagorje ob Savi za namene vgradnja
toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe ali priključitev starejše eno ali dvostanovanjske stavbe
na daljinsko ogrevanje na lesno biomaso v mestu Zagorje, pri tem, da je naložba že izvedena in sofinancirana s
strani Eko sklada.

Stran 144 od 192

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB142-15-0014 Subvencioniranje gospodinjstev za zamenjavo ogrevalnih sistemov
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg pravic porabe na tej proračunski postavki smo planirali na podlagi ocene glede na odziv v letu 2017 in v
okviru razpoložljivih proračunskih sredstev.

11403 - Nedovoljeni posegi v prostor
Vrednost: 8.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V proračunu namenjamo sredstva za sanacijo nedovoljenih posegov v prostor.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave na NRP ni.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višino sredstev na tej proračunski postavki smo načrtovali na podlagi realizacije preteklih let in ocen programa za
proračunsko leto 2018.

1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave
15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot
11302 - Obnova naravne dediščine
Vrednost: 10.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na območju Občine Zagorje ob Savi je evidentirane in tudi razglašene precej naravne dediščine, občina skrbi za
njeno obnovo in vzdrževanje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave na NRP ni.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višino sredstev na tej proračunski postavki smo načrtovali na podlagi realizacije preteklih let in ocen programa za
leto 2018.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
11200 - Vzpostavitev in ažur. evidence stavbnih zemljišč
Vrednost: 13.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te proračunske postavke občina financira vzpostavitev in ažuriranje evidenc stavbnih zemljišč in geodetske
posnetke območij, kjer se načrtujejo posegi oz. nove prostorske ureditve.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na NRP.

Stran 145 od 192

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višino sredstev na tej proračunski postavki smo načrtovali na podlagi realizacije preteklih let in ocen višine sredstev
za izvedbo nalog v letu 2018.

11201 - Prostorski informacijski sistem
Vrednost: 11.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V Občini Zagorje ob Savi že nekaj let deluje PISO - prostorski informacijski sistem, občina skrbi za njegovo
nemoteno funkcioniranje ter vzdrževanje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višino sredstev na tej proračunski postavki smo načrtovali na podlagi realizacije preteklih let in ocen programa za
leto 2018.

16029003 - Prostorsko načrtovanje
11000 - Prostorski dokumenti
Vrednost: 15.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te proračunske postavke izvajamo naslednje aktivnosti: izdelava novih OPPN - občinskih podrobnih
prostorskih načrtov, izdelava spremembe in dopolnitve obstoječih prostorskih aktov in drugih prostorskih
projektov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave na NRP ni.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višino sredstev na tej proračunski postavki smo načrtovali na podlagi realizacije preteklih let in ocen programa za
leto 2018.

11001 - Strokovne podlage
Vrednost: 20.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V proračunu namenjamo sredstva tudi za strokovne podlage za pripravo prostorskih dokumentov kot so analize,
idejne zasnove in študije, geološke raziskave, hidrološko hidravlične študije in podobno.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave na NRP ni.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višino sredstev na tej proračunski postavki smo načrtovali na podlagi realizacije preteklih let in ocen višine sredstev
za izvedbo nalog v letu 2018.

1603 - Komunalna dejavnost
16039003 - Objekti za rekreacijo
09012 - Hortikulturna ureditev
Vrednost: 35.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Ureditev, zasaditev in vzdrževanje cvetočih javnih površin.
Stran 146 od 192

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave na NRP ni.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev na tej proračunski postavki je določen na podlagi realizacije preteklih let in ocene potrebnih del v
letu 2018.

5001 - KRAJEVNA SKUPNOST ČEMŠENIK
Vrednost: 45.975 €

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov
13032 - KS Čemšenik-prireditve v KS
Vrednost: 2.250 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema sredstva, ki jih KS prejme neposredno iz občinskega proračuna za organiziranje prireditev v KS
(prireditev "Večer na vasi, srečanje za starejše krajane, predstava za otroke).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Odlok o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Občini Zagorje ob Savi.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
13030 - KS Čemšenik - funkcionalni stroški
Vrednost: 1.985 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema sredstva, ki jih KS dobi neposredno iz občinskega proračuna za delovanje KS, in sicer za:
pisarniški ter splošni material, obratovalne stroške (elektrika, komunalne, storitve, telefon, ogrevanje) in druge
operativne odhodke.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
- Odlok o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Občini Zagorje ob Savi.

13031 - KS Čemšenik - plače
Vrednost: 7.361 €

Stran 147 od 192

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Delavka je za opravljanje tajniških in administrativnih del v KS zaposlena za polovični delovni čas. Del sredstev, ki
jih KS prejme iz občinskega proračuna za vzdrževanje krajevnih cest in kritje funkcionalnih stroškov, v
KS namenijo za financiranje plače.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih uslužbencih, Kolektivna pogodba za javni sektor,
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13230 - KS Čemšenik - vzdrževanje javnih poti
Vrednost: 26.079 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema sredstva, ki jih KS dobi neposredno iz občinskega proračuna za tekoče vzdrževanje javnih poti
(vzdrževanje, gramoziranje, utrjevanje makadamskih poti, zimska služba)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
- Odlok o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Občini Zagorje ob Savi.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039001 - Oskrba z vodo
13237 - KS Čemšenik-poraba izvir.prih.-vodovodi
Vrednost: 1.900 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Del izvirnih prihodkov (vodarina) bo KS porabila za vzdrževanje vodovoda oziroma za financiranje pregleda
ustreznosti kvalitete vode na vodovodnem omrežju Čemšenik
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri planiranju sredstev na tej proračunski postavki smo izhajali iz ocen izvirnih prihodkov- vodarina - v letu 2018.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
13235 - KS Čemšenik-poraba izvir.prih.-vzdrževanje pokopališča
Vrednost: 6.400 €
Stran 148 od 192

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
KS bo vsa sredstva, ki jih bo prejela iz naslova izvirnih prihodkov (najemnin za grobove, oddaja mrliške
vežice) namenila za vzdrževanje pokopališča in pokopališke infrastrukture.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračuni predlogov pravic porabe na tej PP temeljijo na planu izvirnih prihodkov (najemnina za grobove) v letu
2018.

5002 - KRAJEVNA SKUPNOST IZLAKE
Vrednost: 70.502 €

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov
13121 - KS Izlake-prireditve v KS
Vrednost: 2.250 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema sredstva, ki jih KS prejme neposredno iz občinskega proračuna za organiziranje in izpeljavo
prireditev v KS, in sicer sredstva za: pisarniški ter splošni material, glasba, telefon, poštnina in drugi operativni
odhodki. Cilj KS je izvedba naslednjih prireditev: organiziranje praznika KS, organiziranje miklavževanja,
soorganizacija srečanja starostnikov KS Izlake in drugo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
- Odlok o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Občini Zagorje ob Savi.

13323 - KS Izlake-poraba izvir.prih.-prireditve
Vrednost: 2.300 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema vsa sredstva, ki jih KS ustvari s prodajo oglasov v krajevnem glasilu oziroma časopisu. Z njimi
pokriva stroške tiskanja, pisarniškega materiala, telefona, poštnine in druge operativne odhodke ter za financiranje
prireditev v KS (ob krajevnem prazniku, miklavževanje...).
Cilj: zagotavljanje dobrih pogojev dela za organiziranje prireditev v KS
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva na tej proračunski postavki je KS planirala na osnovi planirane realizacije izvirnih prihodkov (prihodki od
prodaje oglasov in donacije) v letu 2018.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
13329 - KS Izlake-poraba izvir.prih.-vzdrž.poslovne stavbe
Vrednost: 21.636 €
Stran 149 od 192

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Izvirne prihodke iz naslova najemnine bo KS porabila za financiranje vzdrževalnih del na poslovni stavbi. Postavka
zajema vsa sredstva, ki jih KS dobi iz naslova zaračunavanja najemnin in uporabnin najemnikom v stavbi, ki je last
KS. Z ustvarjenimi prihodki bo KS krila stroške vzdrževanja stavbe in druge vzdrževalne stroške.
Cilj: zagotavljanje dobrih pogojev dela najemnikom in ustvarjanje prihodkov za vzdrževanje poslovne stavbe z
opremo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
-NRP: OB 142-12-0010 Vzdrževanje poslovne stavbe v KS Izlake
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva na tej proračunski postavki je KS planirala na osnovi planirane realizacije izvirnih prihodkov (najemnine) v
letu 2018.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
13120 - KS Izlake - funkcionalni stroški
Vrednost: 2.976 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema sredstva, ki jih KS dobi neposredno iz občinskega proračuna za delovanje KS, in sicer sredstva za:
pisarniški ter splošni material, obratovalne stroške (elektrika, komunalne, storitve, telefon, ogrevanje) in druge
operativne odhodke. Cilj: zagotavljanje dobrih pogojev dela za nemoteno delovanje KS.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
- Odlok o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Občini Zagorje ob Savi.

0603 - Dejavnost občinske uprave
06039001 - Administracija občinske uprave
13324 - KS Izlake-stroški dela
Vrednost: 20.330 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za financiranje plače tajnice v KS.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih uslužbencih, Kolektivna pogodba za javni sektor,
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti. Podlaga za financiranje te proračunske postavke ni odlok o
osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Občini Zagorje ob Savi.

Stran 150 od 192

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13320 - KS Izlake - vzdrževanje javnih poti
Vrednost: 20.860 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema vsa sredstva, ki jih KS dobi neposredno iz občinskega proračuna za tekoče vzdrževanje (čiščenje
snega, posipanje cest, urejevanje odtočnih kanalov, jaškov,..) makadamskih in asfaltnih lokalnih poti ter javnih
površin (otroška igrišča, športno igrišče, travniki, zelenice, pločniki,...).
Cilj: solidno vzdrževanje lokalnih poti, pločnikov in ostalih površin v lasti KS
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
- Odlok o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Občini Zagorje ob Savi.

13328 - KS Izlake-poraba izvir.prih.-vzdrževanje infrastrukture
Vrednost: 150 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Del izvirnih prihodkov (prihodki od opravljenih storitev - razno) bo KS porabila za financiranje tekočih
vzdrževalnih del na cestni infrastrukturi.
Cilj: solidno vzdrževanje lokalnih poti, pločnikov in ostalih površin v lasti KS.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva na tej proračunski postavki je KS planirala na osnovi planirane realizacije izvirnih prihodkov v letu 2018.

5003 - KRAJEVNA SKUPNOST MLINŠE KOLOVRAT
Vrednost: 38.073 €

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov
13012 - KS Mlinše Kolovrat-prireditve v KS
Vrednost: 2.250 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema sredstva, ki jih KS prejme neposredno iz občinskega proračuna za financiranje prireditev v KS.
KS bo financirala prireditve, ki so načrtovane v organizaciji ter soorganizaciji KS ter ostalih društev v KS.
Stran 151 od 192

Planirano je organiziranje naslednjih prireditev: praznovanje krajevnega praznika, srečanje starejših krajanov,
novoletne prireditve za najmlajše, komemoracija, očiščevalna akcija, kulturni praznik in maškarada.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Odlok o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Občini Zagorje ob Savi.

13211 - KS Mlinše K.-poraba izvir.prih.-prireditve
Vrednost: 1.200 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Del izvirnih prihodkov (donacije) bo KS porabila za financiranje prireditev v KS, in sicer za novoletno prireditev za
najmlajše.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri planiranju sredstev na tej proračunski postavki smo izhajali iz ocen izvirnih prihodkov(donacije) v letu 2018.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
13010 - KS Mlinše Kolovrat - funkcionalni stroški
Vrednost: 1.821 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema sredstva, ki jih KS prejme neposredno iz občinskega proračuna za delovanje KS, in sicer sredstva
za: pisarniški material, elektriko, telefon, ogrevanje, fotokopiranje, poštnino. KS ima tudi svojo spletno stran, ki jo
namerava v letu 2018 posodobiti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
- Odlok o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Občini Zagorje ob Savi.

13013 - KS Mlinše-poraba izvir.prih-funkcionalni stroški
Vrednost: 2 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Krajevna skupnost načrtuje, da bo prihodke iz naslova obresti porabila za plačilo stroškov plačilnega prometa.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri načrtovanju višine sredstev na tej proračunski postavki smo izhajali iz ocene višine pričakovanih obresti v letu
2018.

Stran 152 od 192

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13210 - KS Mlinše Kolovrat - vzdrževanje javnih poti
Vrednost: 30.886 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema sredstva, ki jih KS dobi neposredno iz občinskega proračuna za tekoče vzdrževanje javnih poti. S
sredstvi bodo krili stroške vzdrževanja (gramoziranja, ureditev odvodnavanja) krajevnih cest, zimske službe..... S
temi sredstvi bodo krili tudi plačilo pogodbenih del sklenjenih za izvajanje zimske službe, opravil za delovanje
osnovnih nalog sveta KS.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
- Odlok o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Občini Zagorje ob Savi.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039001 - Oskrba z vodo
13213 - KS Mlinše K.-poraba izvir.prih.-vodovod
Vrednost: 1.914 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Del izvirnih prihodkov (vodarina) bo KS porabila za vzdrževanje vodovoda oziroma za financiranje pregleda
ustreznosti kvalitete vode na vodovodnem omrežju Mlinše.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri planiranju sredstev na tej proračunski postavki smo izhajali iz ocen izvirnih prihodkov ustvarjenih na sistemu
vodovoda Mlinše v letu 2018.

5004 - KRAJEVNA SKUPNOST KISOVEC - LOKE
Vrednost: 18.166 €

Stran 153 od 192

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov
13051 - KS Kisovec Loke-prireditve v KS
Vrednost: 2.250 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema sredstva, ki jih KS prejme neposredno iz občinskega proračuna za organiziranje prireditev v KS.
Prihodki za prireditve so v finančnem načrtu planirani za izvedbo praznika KS, izvedbo kresovanja in letnega
srečanja starejših občanov KS.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
- Odlok o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Občini Zagorje ob Savi.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
13254 - KS Kisovec Loke-poraba izvir.prih.-vzdrž.poslovne stavbe
Vrednost: 650 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
KS bo del izvirnih prihodkov (najemnino) porabila za financiranje vzdrževanja poslovne stavbe v KS.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračuni predlogov pravic porabe na tej PP temeljijo na planu izvirnih prihodkov - najemnina - za leto 2018.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
13050 - KS Kisovec Loke - funkcionalni stroški
Vrednost: 7.200 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema sredstva, ki jih KS dobi neposredno iz občinskega proračuna za delovanje KS.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
- Odlok o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Občini Zagorje ob Savi.

13252 - KS Kisovec Loke-poraba izvir.prih.-funkcionalni stroški
Vrednost: 900 €

Stran 154 od 192

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
KS bo del izvirnih prihodkov (prihodki od prodaje - oglaševanje v glasilu KS) porabila za financiranje funkcionalnih
stroškov KS.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračuni predlogov pravic porabe na tej PP temeljijo na planu izvirnih prihodkov za leto 2018.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13250 - KS Kisovec Loke-vzdrževanje javnih poti
Vrednost: 7.166 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema sredstva, ki jih KS dobi neposredno iz občinskega proračuna za tekoče vzdrževanje javnih poti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
- Odlok o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Občini Zagorje ob Savi.

5005 - KRAJEVNA SKUPNOST PODKUM
Vrednost: 61.472 €

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov
13091 - KS Podkum-prireditve v KS
Vrednost: 2.250 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema sredstva, ki jih KS prejme neposredno iz občinskega proračuna za organiziranje prireditev v KS.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
- Odlok o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Občini Zagorje ob Savi.

Stran 155 od 192

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
13090 - KS Podkum - funkcionalni stroški
Vrednost: 1.985 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema sredstva, ki jih KS dobi neposredno iz občinskega proračuna za delovanje KS, in sicer sredstva za:
pisarniški ter splošni material, obratovalne stroške (elektrika, komunalne, storitve, telefon, ogrevanje) in druge
operativne odhodke.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
- Odlok o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Občini Zagorje ob Savi.

13291 - KS Podkum-poraba izvir.prih.-funkcionalni stroški
Vrednost: 4 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za financiranje funkcionalnih stroškov KS porablja tudi izvirne prihodke (obresti).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave ni.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračuni predlogov pravic porabe na tej PP temeljijo na planu izvirnih prihodkov (obresti) za leto 2018.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13290 - KS Podkum - vzdrževanje javnih poti
Vrednost: 41.233 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema sredstva, ki jih KS dobi neposredno iz občinskega proračuna za tekoče vzdrževanje javnih poti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
- Odlok o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Občini Zagorje ob Savi.

Stran 156 od 192

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039001 - Oskrba z vodo
13294 - KS Podkum-poraba izvir.prih.-vodovod
Vrednost: 10.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Del izvirnih prihodkov (vodarina) bo KS porabila za tekoče vzdrževanje vodovodnega sistema.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračuni predlogov pravic porabe na tej PP temeljijo na planu izvirnih prihodkov (vodarina) za leto 2018.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
13293 - KS Podkum-poraba izvir.prih.-vzdrževanje pokopališča
Vrednost: 6.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Del izvirnih prihodkov (najemnina od pokopališč) bo KS porabila za vzdrževanje pokopališča.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračuni predlogov pravic porabe na tej PP temeljijo na planu izvirnih prihodkov (najemnina za pokopališče) za leto
2018.

5006 - KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTGOTARD
Vrednost: 16.966 €

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov
13021 - KS Šentgotard-prireditve v KS
Vrednost: 2.250 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema sredstva, ki jih KS prejme neposredno iz občinskega proračuna za organiziranje prireditev v KS,
in sicer za kulturne prireditve, proslave, srečanja in delovne akcije na območju krajevne skupnosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na NRP.

Stran 157 od 192

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Odlok o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Občini Zagorje ob Savi.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
13020 - KS Šentgotard - funkcionalni stroški
Vrednost: 764 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema sredstva, ki jih KS dobi neposredno iz občinskega proračuna za delovanje KS, in sicer za: stroške
pisarniškega materiala, elektrike, telefona in plačila bančnih storitev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
- Odlok o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Občini Zagorje ob Savi

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13220 - KS Šentgotard - vzdrževanje javnih poti
Vrednost: 9.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema sredstva, ki jih KS dobi neposredno iz občinskega proračuna za tekoče vzdrževanje javnih poti; in
sicer za razvoz gramoza na predele poti, kjer je to potrebno, za ureditev in čiščenje obcestnih jarkov, brežin,
pluženje snega, itd..
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
- Odlok o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Občini Zagorje ob Savi.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
13221 - KS Šentgotard-poraba izvir.prih.-vzdrž.infrast.pokopališča
Vrednost: 4.952 €

Stran 158 od 192

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Del izvirnih prihodkov (najemnina za grobove) bo KS porabila za tekoče vzdrževanje pokopališke infrastrukture; in
sicer za stroške vzdrževanja pokopališča z mrliško vežico (zavarovanje objekta, odvoz smeti, čiščenje in urejanje
pokopališč z okolico).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirane pravice porabe na tej PP izhajajo iz plana izvirnih prihodkov (najemnina za grobove) krajevne skupnosti
v letu 2018.

5008 - KRAJEVNA SKUPNOST JOŽE MARN
Vrednost: 6.973 €

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov
13081 - KS Jože Marn-prireditve v KS
Vrednost: 2.250 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za prireditve v KS. Načrtovana sredstva za izvedbo prireditev v
KS Jože Marn bodo porabljena namensko, to je praznovanje krajevnega praznika in ohranjanje rudarske tradicije prireditev "Perkmandelc vabi v svojo deželo", srečanje starejših občanov v soorganizaciji z RK Zagorje,
organiziranje rekreacije in sodelovanje pri aktivnostih društev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Odloka o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Občini Zagorje ob Savi.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
13080 - KS Jože Marn - funkcionalni stroški
Vrednost: 2.976 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema sredstva , ki jih KS dobi neposredno iz občinskega proračuna za delovanje KS, in sicer sredstva za
pokrivanje stroškov poslovnih prostorov, materialnih stroškov, stroškov plačilnega prometa, aktiviranja in
vzdrževanja spletne strani KS in drugih materialnih stroškov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
- Odlok o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Občini Zagorje ob Savi.
Stran 159 od 192

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13283 - KS Jože Marn-poraba sred.-telekom.vlaganja
Vrednost: 1.747 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na proračunski postavki je planirana poraba sredstev, ki jih je krajevna skupnost zbrala iz naslova vračil vlaganj v
javno telekomunikacijsko omrežje. To so namenska sredstva, ki jih lahko krajevna skupnost porabi izključno za
investicije v infrastrukturo na osnovi sklepa sveta KS Jože Marn.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Vir za financiranje te PP so sredstva, ki jih je KS prejela iz naslova poravnave o vračilu vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje.

5009 - KRAJEVNA SKUPNOST FRANC FARČNIK
Vrednost: 7.231 €

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov
13111 - KS Franc Farčnik - prireditve v KS
Vrednost: 2.250 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema sredstva, ki jih KS prejme neposredno iz občinskega proračuna za organiziranje prireditev v KS
(praznovanje krajevnega praznika, prireditev za najmlajše v božičnem času, soorganizacija srečanja starejših
krajanov z RK Zagorje, sodelovanje z RK Zagorje pri različnih aktivnostih kot npr. obdaritev starejših krajanov,
organiziranje rekreacije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
- Odlok o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Občini Zagorje ob Savi.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
13313 - KS Franc Farčnik-poraba izvir.prih.-vzdrž.poslovne stavbe
Vrednost: 2.005 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Izvirne prihodke iz naslova najemnine bo KS porabila za financiranje vzdrževalnih del na poslovni stavbi.
Stran 160 od 192

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva na tej proračunski postavki je KS planirala na osnovi planirane realizacije izvirnih prihodkov
(najemnine) v letu 2018.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
13110 - KS Franc Farčnik - funkcionalni stroški
Vrednost: 2.976 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te postavke so zagotovljena sredstva za pokrivanje materialnih stroškov, stroškov plačilnega prometa,
administrativne naloge, stroške poslovnih prostorov, aktiviranje in vzdrževanje spletne strani in druge materialne
stroške.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
- Odlok o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Občini Zagorje ob Savi.

5010 - KRAJEVNA SKUPNOST RAVENSKA VAS
Vrednost: 9.044 €

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov
13062 - KS Ravenska vas-prireditve v KS
Vrednost: 2.250 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema sredstva, ki jih KS prejme neposredno iz občinskega proračuna za organiziranje prireditev v KS:
organizacija dedka Mraza, otroška delavnica, srečanje starejših krajanov, organizacija krajevnega praznika ob
1.maju, postavitev spominske table in komemoracija ob spomeniku NOB.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
- Odlok o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Občini Zagorje ob Savi.

Stran 161 od 192

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
13060 - KS Ravenska vas - funkcionalni stroški
Vrednost: 753 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema sredstva, ki jih KS dobi neposredno iz občinskega proračuna za delovanje KS, in sicer sredstva za:
pisarniški ter splošni material, stacionarni telefon, porabljeno električno energijo, čistila in plačilo bančnih storitev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
- Odlok o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Občini Zagorje ob Savi.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13260 - KS Ravenska vas - vzdrževanje javnih poti
Vrednost: 5.041 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema sredstva, ki jih KS dobi neposredno iz občinskega proračuna za tekoče vzdrževanje javnih poti in
zajema naslednje aktivnosti: plačila po podjemni pogodbi za pluženje in posipanje krajevnih cest in vzdrževanje
krajevnih cest.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
- Odlok o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Občini Zagorje ob Savi.

13261 - KS Ravenska vas-poraba izvir.prih.-vzdrž.infrastrukture
Vrednost: 1.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za izvajanje tekočih vzdrževalnih del na cestah KS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave ni.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirane pravice porabe na tej PP izhajajo iz plana izvirnih prihodkov (donacije) krajevne skupnosti v letu 2018.

5011 - KRAJEVNA SKUPNOST RUDNIK - TOPLICE
Vrednost: 5.236 €
Stran 162 od 192

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov
13071 - KS Rudnik-Toplice- prireditve v KS
Vrednost: 2.250 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za financiranje prireditev (praznovanje krajevnega praznika in ohranjanje rudarske tradicije - prireditev
"Perkmandelc vabi v svojo deželo", srečanje starejših občanov v soorganizaciji RK Zagorje, organiziranje
rekreacije, sodelovanje z društvi) prejme KS sredstva neposredno iz občinskega proračuna.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
- Odlok o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Občini Zagorje ob Savi.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
13070 - KS Rudnik Toplice - funkcionalni stroški
Vrednost: 2.976 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planirani stroški vključujejo: pokrivanje materialnih stroškov, stroškov poslovnega prostora, stroškov sveta KS,
administrativnih storitev, aktiviranja in vzdrževanja spletne strani KS in drugih materialnih stroškov, ki se pojavijo
med letom.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
- Odlok o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Občini Zagorje ob Savi.

13271 - KS Rudnik Toplice-poraba izvir.prih.-funkcionalni stroški
Vrednost: 10 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Izvirne prihodke (obresti) bo KS porabila za financiranje funkcionalnih stroškov KS, kot so stroški plačilnega
prometa.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračuni predlogov pravic porabe na tej PP temeljijo na planu izvirnih prihodkov (obresti) za leto 2018.

5012 - KRAJEVNA SKUPNOST KOTREDEŽ
Vrednost: 12.575 €

Stran 163 od 192

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov
13102 - KS Kotredež-prireditve v KS
Vrednost: 2.250 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema sredstva, ki jih KS prejme neposredno iz občinskega proračuna za organiziranje prireditev v KS.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
V skladu z Odlokom o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Občini Zagorje ob Savi

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
13100 - KS Kotredež - funkcionalni stroški
Vrednost: 993 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema sredstva, ki jih KS dobi neposredno iz občinskega proračuna za delovanje KS, in sicer sredstva za:
pisarniški ter splošni material, obratovalne stroške (elektrika, komunalne, storitve, telefon, ogrevanje) in druge
operativne odhodke.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
- Odlok o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Občini Zagorje ob Savi.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13300 - KS Kotredež - vzdrževanje javnih poti
Vrednost: 9.332 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema sredstva, ki jih KS dobi neposredno iz občinskega proračuna za tekoče vzdrževanje javnih poti
(dovoz in posipavanje, vzdrževanje jarkov in propustov, popravila ograj na prehodih preko potokov, pluženje snega
in ostala manjša popravila).

Stran 164 od 192

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
V skladu z odlokom o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Občini Zagorje ob Savi.

5013 - KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTLAMBERT
Vrednost: 44.067 €

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov
13132 - KS Šentlambert-prireditve v KS
Vrednost: 2.250 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema sredstva, ki jih KS prejme neposredno iz občinskega proračuna za organiziranje prireditev v KS.
KS načrtuje organizacijo naslednjih prireditev: praznovanje krajevnega praznika, turnir v malem nogometu, pohod
po poteh KS, praznovanje materinskega dne in prireditev ob vstopu v veseli december.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
- Odlok o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Občini Zagorje ob Savi.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
13334 - KS Šentlambert-Revitalizacija javnih objektov Šentlambert
Vrednost: 5.444 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te proračunske postavke bo krajevna skupnost vodila projekt "Revitalizacija javnih objektov Šentlambert",
ki ga bo začela izvajati v letu 2018 in ga bo tudi zaključila v letu 2018. Projekt je KS prijavila na razpis LAS.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB142-17-0019 "Revitalizacija javnih objektov Šentlambert"
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Vsebina projekta je natančno prikazana v obrazložitvah projektov NRP.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
13130 - KS Šentlambert - funkcionalni stroški
Vrednost: 1.985 €

Stran 165 od 192

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema sredstva, ki jih KS dobi neposredno iz občinskega proračuna za delovanje KS; pisarniški material,
fotokopiranje, tiskanje, podaljšanje domene sentlambert.si..
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
- Odlok o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Občini Zagorje ob Savi.

13131 - KS Šentlambert-poraba izvir.prih.-funkc.str.
Vrednost: 4 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Minimalne izvirne prihodke iz naslova obresti bo KS porabila za financiranje funkcionalnih stroškov oziroma za
plačilo stroškov plačilnega prometa.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave ni.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirane pravice porabe na tej PP izhajajo iz plana izvirnih prihodkov (obresti) krajevne skupnosti v letu 2018.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13330 - KS Šentlambert - vzdrževanje javnih poti
Vrednost: 24.384 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema sredstva, ki jih KS dobi neposredno iz občinskega proračuna za tekoče vzdrževanje javnih poti in
zimsko službo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
- Odlok o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Občini Zagorje ob Savi.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039001 - Oskrba z vodo
13332 - KS Šentlambert-poraba izvir.prih.-vodovod
Vrednost: 10.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Del izvirnih prihodkov (vodarina) bo KS porabila za tekoče vzdrževanje vodovodnega sistema.

Stran 166 od 192

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračuni predlogov pravic porabe na tej PP temeljijo na planu izvirnih prihodkov (vodarina) za leto 2018.

5014 - KRAJEVNA SKUPNOST TIRNA
Vrednost: 62.592 €

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov
13142 - KS Tirna-prireditve v KS
Vrednost: 2.250 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema sredstva, ki jih KS prejme neposredno iz občinskega proračuna za organiziranje prireditev v KS: praznovanje dneva KS, praznovanja dneva samostojnosti in enotnosti, - pohod na Zasavsko Sveto goro, - prireditev
za otroke z obiskom dedka mraza, - prireditev ob dnevu žena, - gledališka predstava, - pomladanska očiščevalna
akcija, - obisk najstarejše krajanke in krajana.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
- Odlok o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Občini Zagorje ob Savi.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
13341 - KS Tirna - Revitalizacija vaške šole in aktivizacija mladih, žensk in
medgeneracijske skupine
Vrednost: 51.339 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te proračunske postavke bo krajevna skupnost vodila projekt "Revitalizacija vaške šole v Tirni in
aktivizacija mladih, žensk in medgeneracijske skupine", ki ga bo začela izvajati v letu 2017 in ga bo tudi zaključila v
letu 2018. Projekt je KS prijavila na razpis LAS.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB142-16-0051 Revitalizacija vaške šole v Tirni in aktivizacija mladih, žensk in medgeneracijske
skupine
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Vsebina projekta je natančno prikazana v obrazložitvah projektov NRP.

Stran 167 od 192

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
13140 - KS Tirna - funkcionalni stroški
Vrednost: 993 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema sredstva, ki jih KS dobi neposredno iz občinskega proračuna za delovanje KS, in sicer sredstva za:
pisarniški ter splošni material, najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov, članarine in druge materialne
stroške.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
- Odlok o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Občini Zagorje ob Savi.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13340 - KS Tirna - vzdrževanje javnih poti
Vrednost: 8.010 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema sredstva, ki jih KS dobi neposredno iz občinskega proračuna za tekoče vzdrževanje javnih poti.
Plužijo in letno vzdržujejo se ceste, ki so dane v javno uporabo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezave na NRP.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
- Odlok o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Občini Zagorje ob Savi.
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B - Račun finančnih terjatev in naložb
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C - Račun financiranja
4002 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA JAVNE
FINANCE
Vrednost: 556.413 €

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
2201 - Servisiranje javnega dolga
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače
zadolževanje
18500 - Odplačila glavnic kreditov
Vrednost: 556.413 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina planira, da bo v letu 2018 odplačala 556.413 € glavnic kreditov.
Po šestih kreditnih pogodbah - ki jih ima sklenjene z NLB d.d. (OŠ Ivan Skvarče, OŠ Izlake, kanalizacijski sistem
z CČN Zagorje Kisovec), Unicredit banko d.d. (OŠ Izlake in vrtec Smrkci), SKB d.d. (Revitalizacija mestnega trga
v Zagorju) in sedmi kreditni pogodbi, ki je trenutno v fazi pridobivanja soglasja za zadolžitev v letu 2017 - bo
občina odplačevala glavnice kreditov v skladu z amortizacijskimi načrti.
Natančen pregled zadolženosti občinskega proračuna in javnega sektorja na nivoju občine je prikazan v UVODU,
2.3. Račun financiranja in zadolženost občine.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Ni navezav.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri planiranju višine odplačil glavnic kreditov za leto 2018 smo izhajali iz amortizacijskih načrtov bank.
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III.
N A Č RT R A Z V O J N I H P R O G R A M O V
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3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
4001 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA
SPLOŠNE ZADEVE
04029001 - Informacijska infrastruktura
OB142-09-0010 - Medobčinski inšpektorat Zasavja
Namen in cilj
Za nemoteno delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje je potrebna primerna računalniška
opremljenost. Za leto 2017 planiran nakup dveh delovnih postaj, tiskalnika in NAS-backup-a, ni bil izveden, zato se
investicija prenaša v leto 2018.
Stanje projekta
V letu 2009 je pričel delovati skupni medobčinski organ s področja redarske službe in komunalnega nadzorstva
Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje (MIR). V skladu z Dogovorom o medsebojnih razmerjih občine
sodelujemo tudi pri sofinanciranju investicijske opreme inšpektorata.

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 2018 občina planira prehod informacijske tehnologije iz strežniškega na oblačni sistem, plačilo
stroškov licenčne programske opreme ter zamenjavo računalnikov ali drugih naprav, ki jih bo potrebno nadomestiti
zaradi nepredvidenih okvar.
Stanje projekta
Identificirane so potrebe po prehodu informacijske tehnologije iz strežniškega na oblačni sistem.

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 investicijsko vzdrževanje oziroma
posodabljanje pisarniških in drugih skupnih prostorov. Namen vzdrževanja je zagotoviti primerne pogoje za delo
župana in občinske uprave ter zagotoviti večjo dostopnost upravnih, strokovnih in razvojnih storitev občinske
uprave. Cilj je izvajanje nujnih tekoče-investicijsko vzdrževalnih del na in v stavbi občinske uprave. V letu 2018
niso predvidena večja investicijsko vzdrževalna ali obnovitvena dela upravnih prostorov. Sredstva bomo porabili za
nepredvidena, vendar nujna, investicijsko vzdrževalna dela v prostorih občinske uprave.
Stanje projekta
Identificirane so potrebe po nujnih vzdrževalnih delih. Projekt ima značaj kontinuitete.

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. Cilj
projekta je za leto 2018 zagotavljati sredstva za nakup pisarniške opreme (omara), telekomunikacijske opreme in
druga nenačrtovana vendar nujna nepredvidena zamenjava pisarniške in druge opreme potrebne za nemoteno
delovanje.
Stran 172 od 192

Stanje projekta
Projekt ima značaj kontinuitete.

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. Cilj projekta v
letu 2018 je opremljanje in usposabljanje enot in služb civilne zaščite (nabava opreme za reševanje v naravnih
nesrečah in za izobraževanje) v skladu s planom Civilne zaščite Občine Zagorje ob Savi in tudi izobraževanje prvih
posredovalcev in opreme za prve posredovalce (nov pravilnik o NMP).
Stanje projekta
Izdelan načrt opremljanja sil za zaščito reševanje in pomoč v skladu z Uredbo o organiziranju sil za zaščito
reševanje in pomoč. Projekt ima značaj kontinuitete. V letu 2018 je potrebno z osebno zaščitno opremo opremiti
člane občinskega štaba civilne zaščite.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
OB142-07-0006 - Opremljanje Gasilske zveze Zagorje ob Savi
Namen in cilj
Opremljanje Gasilske zveze Zagorje (GZ) in prostovoljnih gasilskih društev (PGD) z opremo za izvajanje gasilske
službe. Cilj projekta je nabava opreme v skladu z načrtom Gasilske zveze oziroma zagotovitev sredstev GZ, ki
realizira nabavo opreme. Gasilska zveza letno, v sodelovanju z občinskimi PGD-ji, pripravi načrt opremljanja PGDjev. Vir za financiranje opreme je požarna taksa. Občina zagotavlja sredstva Gasilski zvezi za financiranje oziroma
plačilo obveznosti po amortizacijskih načrtih za že kupljene avtomobile in reševalno lestev v naslednjih PGD:
Zagorje mesto, Izlake, Padež in Kandrše. Občina s proračunom za leto 2018 zagotavlja sredstva za osebno nezgodno
zavarovanje vseh pripadnikov gasilskih enot. Zagotavlja tudi dodatna sredstva za nakup osebne zaščitne opreme
glede na zahteve inšpekcijskega pregleda.
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). S
proračunom sredstva na projektu dvigujemo zaradi nujne posodobitve osebne zaščitne opreme pripadnikov gasilskih
enot zaradi zahtev inšpekcijskega pregleda.

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 v skladu
z načrtom Gasilske zveze. Gasilska zveza vsako leto, v sodelovanju z občinskimi PGD-ji, pripravi načrt potrebnih
vzdrževalnih del. Zaradi nujnosti sanacije podpornega zidu pod Gasilskim domom v Čolniščah, v proračunu za ta
namen dodajamo 50.000 evrov.
Stanje projekta
Projekt je v izvajanju in ima značaj kontinuitete.

16069002 - Nakup zemljišč
OB142-07-0008 - Nakup nepremičnin
Namen in cilj
Namen projekta je zagotoviti potrebna sredstva za razpolaganje z nepremičninami za potrebe izgradnje različne
infrastrukture, za vzpostavljanje z.k. stanja nepremičnin, izvedbo posameznih prostorskih aktov in drugega
gospodarjenja z nepremičninami v lasti občine. Cilj projekta je v letu 2018 uresničiti program Načrta ravnanja s
stvarnim premoženjem Občine Zagorje ob Savi za leto 2018. V letu 2018 načrtujemo nakup zemljišč: na katerih se
nahajajo kategorizirane občinske javne ceste in poti, in ki jih je skladno z zakonom potrebno pridobiti v
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zemljiškoknjižno last na podlagi ustreznega pravnega posla oz. druga potrebna zemljišča, ki se bodo v letu 2018
pokazala kot nujna za odkup.
Stanje projekta
Identificirane so potrebe po odkupih oziroma menjavah nepremičnin, razvidnih iz Načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Zagorje ob Savi za leto 2018, ki je sestavni del proračuna.

4003 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA
DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO
06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti
OB142-15-0008 - Opremljanje Regionalne razvojne agencije -RRA
Namen in cilj
Regionalna razvojna agencija Zasavje (RRA Zasavje) je ustanovljena kot javni zavod s sedežem v Zagorju ob Savi.
Poslovni prostori RRA Zasavje so v objektu bivše rudniške uprave na naslovu Grajska ulica 2. V letu 2018 je v
načrtu nakup pisarniške in računalniške opreme.
Stanje projekta
Projekt je v izvajanju.

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
OB142-08-0006 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu
Namen in cilj
Namen ukrepa so naložbe v posodabljanje kmetijskih gospodarstev za primarno proizvodnjo. S tem ukrepom preko
javnega razpisa sofinanciramo naložbe v posodabljanje kmetijskih gospodarstev s ciljem, da se obstoječa kmetijska
gospodarstva in dejavnosti ne samo ohranjajo, temveč tudi razvijajo. Primerno in ustrezno urejena kmetijska
gospodarstva so osnova za ohranjanje urejene kulturne krajine. Posreden cilj je ohranjanje in dvig poseljenosti na
podeželju, konkurenčnost kmetijskih gospodarstev ter videz urejene kulturne krajine
Stanje projekta
Ukrep se izvaja letno na podlagi sprejetega proračuna in v letu 2015 sprejetega Pravilnika o ohranjanju in
spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Zagorje ob Savi za programsko obdobje 2015-2020.
Dodeljena sredstva upravičencem so nepovratna, predstavljajo pa državne pomoči.

11029003 - Zemljiške operacije
OB142-08-0007 - Male agromelioracije
Namen in cilj
V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za dodeljevanje subvencij (državnih pomoči za
kmetijstvo). Namen ukrepa je ohraniti obstoječa kmetijska zemljišča v uporabi, preprečiti njihovo zaraščanje
(krčenje zarasti, odstranjevanje kamenja, planiranje terena, urejanje dostopov do kmetijskih zemljišč), omogočiti
strojno obdelavo kmetijskih zemljišč, kar pomeni hitrejše in lažje spravilo, več pridelkov. Na strojno urejenih
kmetijskih površinah je tako zagotovljena tudi večja varnost pri delu. Namen ukrepa je tudi reja živali na prostem,
kar prispeva k izboljšanemu zdravstvenemu stanju in dobremu počutju živali ter izkoriščenosti tudi težje dostopnih
kmetijskih površin. Sredstva se dodeljujejo preko javnega razpisa za kmetijstvo. V to postavko je vključena tudi
pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, morebitno potrebna sanitarna sečnja v gozdovih, izvedba zahtevnejših
posekov na površinah v lasti občine in preventiva v smislu preprečevanja škod, ki jih povzroča divjad na kmetijskih
površinah.
Stanje projekta
Ukrep se izvaja letno na podlagi sprejetega proračuna in v letu 2015 sprejetega Pravilnika o ohranjanju in
spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Zagorje ob Savi za programsko obdobje 2015-2020.
Dodeljena sredstva upravičencem so nepovratna, predstavljajo pa državne pomoči.
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14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
OB142-16-0033 - Razvijamo turizem
Namen in cilj
V januarju 2017 je potekla 5 letna obveznost občine Zagorje ob Savi, občine Trbovlje in občine Hrastnik po
zagotavljanju delovnega mesta turistični informator v Turistično Informacijskem Centru (TIC) Zasavje. V letu 2015
je svoja vrata na novo odprl Rudarski muzej Zagorje, zato je primerno v objektu rudarskega muzeja urediti tudi
prostore TIC-a Zagorje, v katerem bo obiskovalcem poleg rudarske dediščine na voljo tudi promocijski material
občine (razglednice, spominki, zloženke, brošure) in izposoja koles. V sklopu projekta bomo izvedli potrebna GOI
dela na objektu, natisnili nekaj promocijskega materiala, kupili kolesa za namen izposoje, uredili dve postajališči za
avtodome, natisnili kolesarski vodnik in izvedli dogodke, ki bodo promovirali turizem, kolesarjenje po Zasavju in
zdrav način življenja. Občina Zagorje ob Savi je vključena v projekt Mreža postajališč za avtodome (MPZA), v
katerem je skupaj vključenih že 76 slovenskih občin. V sklopu le-tega smo si zadali cilj, da do leta 2018 uredimo in
opremimo dve lokaciji za avtodome, ki jih že sedaj oglašujemo v reviji Avto-dom in brošuri MPZA
www.camperstop.si. Dve lokaciji bomo opremili s talnimi označbami, z oskrbovalnima stebričkoma z elektriko in
vodo, mizami s klopmi, koši za odpadke in označevalnimi tablami. Cilj je v prvi vrsti potrjen projekt za
sofinanciranje iz naslova Partnerstva LAS Zasavje - EKSRP, urejeni dodatni prostor v Rudarskem muzeju Zagorje,
nakup promocijskega materiala in koles ter Zagorju ter Zasavju dati nov zagon in razvoj turistične destinacije.
Realizacija je odvisna od uspešnosti prijave. Trenutno še vedno čakamo na odločbo MKGP o odobritvi projekta.
Vodilni partner na projektu je Kulturni center Delavski dom Zagorje, partnerji pa so poleg občine še Kolesarski klub
Zagorska Dolina inPracting d.o.o.
Stanje projekta
V fazi potrjevanja na pristojnem ministrstvu.

18029001 - Nepremična kulturna dediščina
OB142-17-0022 - Rudarski muzej Zagorje
Namen in cilj
Namen projekta je izvedba potrebnih del na objektu in okolici Rudarskega muzeja Kisovec. Dela se bodo izvedla v
času trajanja garancije in so posledica pomanjkljive izvedbe del v letu 2015 na projektu Obnova rudarskega muzeja
Kisovec. Po večkratnem opozorilu izvajalca del podjetja NGD d.d. po potrebni izvedbi sanacijskih del in njegovi
neodzivnosti, bomo potrebna dela izvedli z novimi izvajalci in za nastale stroške uveljavili bančno garancijo. Cilji
projekta so: urediti ograjo objekta, ponovno vzpostaviti video nadzor, sanirati steno v kuhinji, sanirati streho nad
"rovom" in preprečiti nadaljnje zamakanje ter izvedba nujnih del na elektroinštalaciji.
Stanje projekta
Projekt je v fazi priprave.

18039005 - Drugi programi v kulturi
OB142-07-0018 - KC Delavski dom Zagorje-investicijska vzdrževanja
Namen in cilj
Namen projekta je zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje dejavnosti naše osrednje kulturne institucije, cilj pa
za nakup mobilnega odra za prireditve na prostem.
Stanje projekta
Projekt je v fazi priprav.

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, multifunkcijskega tiskalnika, regalov za revije, omare za pisarno in videonadzor.
Stanje projekta
Projekt je v fazi priprav.
Stran 175 od 192

18059001 - Programi športa
OB142-07-0020 - Zavod za šport - investicijska vzdrževanja
Namen in cilj
Namen projekta je izvajanje strokovnega nadzora nad izdelavo projektne dokumentacije za adaptacijo poslovne
stavbe Svea.
Stanje projekta
Projekt je v pripravi

OB142-07-0023 - Investicije športnih društev
Namen in cilj
Sredstva za sofinanciranje investicij na področju športa bodo društvom razdeljena na osnovi razpisa.
Stanje projekta
Občina je v okviru sredstev razpisa za sofinanciranje programov športa, del sredstev športnim društvom dodelila za
sofinanciranje na razpis prijavljenih investicij.

OB142-11-0003 - Skakalnica v Kisovcu
Namen in cilj
Namen projekta je pridobitev uporabnega dovoljenja za žičniške naprave skakalnice v Kisovcu.
Stanje projekta
Pridobitev dokumentacije za uporabno dovoljenje je v teku.

OB142-15-0017 - Centrala-center za kakovost življenja-I.faza
Namen in cilj
Namen projekta Centrala je izvedba javnega naročila za izvedbo 1. faze projekta, cilja pa izgradnja nove šolske
telovadnice z večnamensko dvorano, kuhinjo z jedilnico in avlo, pa tudi zunanjo ureditev športno rekreacijskih
površin, komunalno in prometno ureditev ter rekonstrukcijo historičnega vhoda in rušitev stare telovadnice. Sredstva
na tej proračunski postavki so namenjena pokrivanju stroškov javnega naročila, pri čemer občina načrtuje začetek
naložbe konec leta 2018, zaključek pa leta 2019.
Stanje projekta
Projekt je v pripravi.

OB142-16-0051 - Opremljanje Evroparka
Namen in cilj
Namen je izboljšanje športno rekreacijske ponudbe v Europarku, cilj pa izvedba novih naložb v Evroparku.
Stanje projekta
Projekt je v pripravi

18059002 - Programi za mladino
OB142-10-0010 - Mladinski center Zagorje
Namen in cilj
Namen projekta je nakup nove oziroma posodobitev obstoječe tehnične opreme za potrebe delovanja Mladinskega
centra Zagorje. Cilj projekta je izboljšanje tehnične opreme za izvajanje programa in prireditev.
Stanje projekta
Projekt je v izvajanju.
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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. Cilj pa je realizacija nekaterih manjših investicijsko vzdrževalnih del na objektih šole.
Stanje projekta
Projekt je v izvajanju in ima značaj kontinuitete.

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. Cilj pa je realizacija nekaterih manjših investicijsko
vzdrževalnih del na objektih šole ter sredstva za plačilo projektne in tehnične dokumentacije za novo kuhinjo in
jedilnico.
Stanje projekta
Projekt je v izvajanju in ima značaj kontinuitete.

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 realizacija nekaterih manjših investicijsko vzdrževalnih del na
objektih šole.
Stanje projekta
Projekt je v izvajanju in ima značaj kontinuitete.

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 je
realizacija nekaterih manjših investicijsko vzdrževalnih del na objektih šole.
Stanje projekta
Projekt je v izvajanju in ima značaj kontinuitete.

OB142-07-0066 - Adaptacija in izg.prizidka k OŠ Tone Okrogar
Namen in cilj
Namen projekta je dokončanje PGD in PZI projektov za izgradnjo nove šolske telovadnice pri šoli Toneta
Okrogarja. Cilj pa je pridobitev projektne dokumentacije in gradbeno dovoljenje za izgradnjo telovadnice in bazena.
Stanje projekta
Projekt je v izvajanju.

19039002 - Glasbeno šolstvo
OB142-07-0016 - Investicije in inv.vzdrž.v Glasbeni šoli Zagorje
Namen in cilj
Namen projekta je pridobitev projektne dokumentacije za gradbeno dovoljenje in projektne dokumentacije za
izvedbo del za adaptacijo poslovnega objekta Svea. Poslovni objekt je v letu 2017 občina odkupila za potrebe
glasbene šole.
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Stanje projekta
Projekt je v pripravi

OB142-17-0020 - Glasbena šola Zagorje - novi prostori
Namen in cilj
Namen projekta je izvajanje strokovnega nadzora nad izdelavo projektne dokumentacije za adaptacijo poslovne
stavbe Svea .
Stanje projekta
Projekt je v pripravi.

19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju
OB142-07-0025 - Računalniška oprema za osnovne šole
Namen in cilj
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Arnes sta v mesecu oktobru 2017 objavila razpis za IKT opremo in
izgradnjo brezžičnih omrežij za obdobje 2017-2020, na katerega so se prijavile tudi zagorske osnovne šole.
Ministrstvo bo IKT opremo financiralo v višini 50%, brezžično omrežje pa v višini 62,5%. Ostala sredstva bo
zagotovila lokalna skupnost. Pri določanju obsega sredstev na tej proračunski postavki je občina izhajala iz ocene
stroškov za nakup IKT in izgradnjo brezžičnih omrežij, ob upoštevanju sofinanciranja ministrstva. Namen projekta
je zagotovitev ustrezne računalniške opreme za izvajanje učnega programa in nakup nove računalniške in
programske opreme v zagorskih vzgojno izobraževalnih zavodih.
Stanje projekta
Projekt je v izvajanju, šole so se že prijavile na razpis za obdobje 2017-2020, prve finančne obveznosti občine pa
bodo, v primeru uspeha na razpisu, nastopile 2018.

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
Namen projekta je zagotoviti potrebno funkcionalnost na tržnici, zagotoviti preprečevanje poškodb na objektu
tržnica Pod uro, zagotoviti varnost najemnikov in obiskovalcev tržnice ter skrbeti za vse poslovne prostore v lasti
občine kot dober gospodar. V letu 2018 bomo na poslovnih objektih občine in tržnici izvajali le nujna,
nepredvidljiva dela. V počitniškem apartmaju v Gozdu Martuljku bomo poskrbeli za najnujnejša vzdrževalna dela
na objektu in opremi.
Stanje projekta
Investicijsko vzdrževalna dela na drugih poslovnih objektih potekajo v skladu s potrebami in strokovnimi mnenji in
imajo značaj kontinuitete.

OB142-13-0030 - Subvencije cen - tržnica
Namen in cilj
Do povišanja cen končnim uporabnikom bo občina na osnovi podatkov Komunale Zagorje d.o.o. zagotavljala
sredstva za pokrivanje razlike v ceni - subvencija.
Stanje projekta
Projekt je v izvajanju in ima značaj kontinuitete.
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12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije
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. V NRP zagotavljamo sredstva za širitev in vzdrževanje centralnega nadzornega sistema občine. V letu
2018 načrtujemo potrebna sredstva za dokončanje II. faze vzpostavitve avtomatičnega zajema podatkov iz e-računov
za energetsko knjigovodstvo v javnih objektih, ki bo usklajen z novo sprejeto Uredbo o upravljanju z energijo v
javnem sektorju.
Stanje projekta
Aktivnosti na projektu so v izvajanju.

12079001 - Oskrba s toplotno energijo
OB142-09-0005 - Daljinsko ogrevanje
Namen in cilj
Vzdrževanje daljinskega ogrevanja na biomaso v mestu Zagorje ob Savi in izvesti priključitev novih odjemalcev, na
območjih , kjer je primarno in sekundarno daljinsko omrežje že zgrajeno, kar bo prispevalo k zniževanju
obratovalnih stroškov kotlovnice.
Stanje projekta
V izvajanju

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja 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 kvalitetno 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. NRP
vključuje tudi planirana sredstva, ki se jih bo potrebovalo za odkup zemljišč, ki v naravi predstavljajo kategorizirane
občinske ceste.
Stanje projekta
Občina Zagorje ob Savi sprotno naroča odmere cest po zaključku modernizacij cest sofinanciranih s strani EU in
MGRT.

OB142-08-0012 - Pločnik RII 415 skozi nas.Mlinše s prehod.za pešce
Namen in cilj
Urediti je potrebno šolski prehod za pešce za izboljšanje varnosti glavne šolske poti pri osnovni šoli. Cilj projekta je
varna šolska pot in varni avtobusni postajališči, umirjanje hitrosti skozi Mlinše, izboljšanje osvetlitve prometnih in
javnih površin ter ureditev mirujočega prometa.
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Stanje projekta
Glede na zadnje usklajevanje projektnih rešitev z Direkcijo za infrastrukturo so trenutno projektne rešitve v fazi
racionalizacije potrebnih posegov in stroškov gradnje zato se pripravlja spremenjena, racionalizirana projektna
dokumentacija. Projekt ima vključene elemente trajnostne mobilnosti za boljšo privlačnost pešačenja in javnega
prevoza zato sledi tudi ciljem Celostne prometne strategije.

OB142-10-0014 - Prenova prometne ureditve na Izlakah
Namen in cilj
Namen projekta je izboljšati prometno varnost za vse udeležence v prometu na območju Medijskih toplic na Izlakah.
Cilj je urediti prehod za pešce, avtobusni postajališči, del pločnika in preurediti glavni priključek za hotel Medijske
toplice, urediti javno razsvetljavo ter umiriti promet na vstopu v Izlake. Projekt ima vključene elemente trajnostne
mobilnosti za boljšo privlačnost pešačenja in javnega prevoza zato sledi tudi ciljem Celostne prometne strategije.
Stanje projekta
Projektna dokumentacija je v izdelavi.

OB142-13-0026 - Celovita prenova degr.površ.Cankarjev trg-vzdrž.
Namen in cilj
Na NRP projektu so zagotovljena sredstva v skladu s načrtovanimi potrebnimi sredstvi za investicijsko vzdrževanje
osnovnih sredstev, ki so povezani z kanalizacijskim sistemom v skladu z investicijsko dokumentacijo za projekt
Celovite prenove degradiranih površin Cankarjev trg. Aktivnosti se financirajo z namenskimi prihodki od najemnin.
Stanje projekta
Projekt ima naravo kontinuitete in se letno nadgrajuje in dopolnjuje upoštevaje potrebe in situacijo na terenu.

OB142-13-0027 - Celovita prenova degr.površ.Ceste B.Kidriča-vzdrž.
Namen in cilj
Na NRP projektu so zagotovljena sredstva v skladu s načrtovanimi potrebnimi sredstvi za investicijsko vzdrževanje
osnovnih sredstev, ki so povezani s sistemom za daljinsko ogrevanje, vodovodom in kanalizacijo v skladu z
investicijsko dokumentacijo za projekt Celovite prenove degradiranih površin Cesta Borisa Kidriča. Aktivnosti se
financirajo z namenskimi prihodki od najemnin.
Stanje projekta
Projekt ima naravo kontinuitete in se letno nadgrajuje in dopolnjuje upoštevaje potrebe in situacijo na terenu.

OB142-16-0041 - Brv za pešce preko potoka Medija
Namen in cilj
Namen in cilj je urediti brv za pešce in kolesarje preko potoka Medija, ki bo povezovala območje nakupovalnega
centra Spar in Okrogarjeve kolonije s Kidričevo cesto (pri tribunah) in bo omogočila varno navezavo
nemotoriziranemu prometu s centrom mesta. V letu 2017 se je izdelala investicijska in projektna dokumentacija, ki
omogoča prijavo projekta na razpis Ministrstva za infrastrukturo. Projekt ima poudarek trajnostne mobilnosti za
boljšo privlačnost pešačenja zato sledi ciljem Celostne prometne strategije.
Stanje projekta
Projekt je v stanju priprave projektnih rešitev in prijave na javni razpis.

OB142-17-0023 - Projektna dokumentacija - ceste
Namen in cilj
Namen in cilj je pripraviti projektno dokumentacijo za izgradnjo oziroma posodobitev cestne infrastrukture na
območjih, kjer so v NRP občine načrtovane gradnje ali obnove obstoječe komunalne infrastrukture. Načrtujemo
izdelavo PGD in PZI dokumentacija rekonstrukcije lokalne ceste Kotredež-Rove, projektna dokumentacija
povezovalne poti Cankarjev trg-Naselje Srečka Kosovela 4. pentlja, PGD in PZI dokumentacija Cesta Borisa
Kidriča na območju OŠ Tone Okrogar.
Stanje projekta
V fazi priprave.
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OB142-17-0024 - Sanacija LC480161 Brezovica-Rovišče
Namen in cilj
Namen projekta je zagotoviti varnost v cestnem prometu ter zagotavljanja varnosti pri uporabi avtobusa. Cilj
projekta je izvedba sanacije LC480161 Brezovica-Rovišče in izogibališč za avtobuse.
Stanje projekta
V pripravi.

OB142-17-0025 - Asfaltiranje JP 980851 Šklendrovec-II. faza
Namen in cilj
Namen projekta je zagotavljanje varnosti v cestnem prometu. Cilj projekta je asfaltiranje JP 980851 Šklendrovec-II.
faza v skupni dolžini cca. 300 m.
Stanje projekta
V pripravi

OB142-17-0026 - Asfaltiranje LC480241 Odsek Peške Kandrše-II. faza
Namen in cilj
Namen projekta je zagotavljanje varnosti v cestnem prometu. Cilj projekta je asfaltiranje LC480241 Odsek Peške
Kandrše v skupni dolžini cca. 200 m.
Stanje projekta
V pripravi

OB142-17-0027 - Rekonstrukcija JP9817963 Vrh-II. faza
Namen in cilj
Namen projekta je zagotavljanje varnosti v cestnem prometu. Cilj projekta je asfaltiranje JP9817963 Vrh v skupni
dolžini cca. 250 m.
Stanje projekta
V pripravi

OB142-17-0028 - Asfaltiranje LC480201 Odsek plaz Krače
Namen in cilj
Namen projekta je zagotavljanje varnosti v cestnem prometu. Cilj projekta je izvedba sanacije plazu na LC480201
Odsek plaz Krače.
Stanje projekta
V pripravi

13029003 - Urejanje cestnega prometa
OB142-15-0019 - Zagorje, pametno mesto-mobilnost
Namen in cilj
Namen in cilj je načrtovati in spodbujati trajnostno mobilnost v občini z upoštevanjem celostnega reševanja prometa
ljudi ter blaga v javne sektorju in temeljnih zakonitosti trajnostnega načrtovanja z namenom reševanja težav v
prometu, s poudarkom na izboljšanju kakovosti zraka, višji kakovosti bivanja in ustvarjanju dobrih pogojev za
pešačenje, kolesarje in drug nemotoriziran promet ter pogojev za podjetno in gospodarsko uspešnejše okolje. Cilj
programa je izvajanje ukrepov spodbujanja trajnostne mobilnosti vključno z izgradnjo infrastrukture, potrebne za
trajnostni razvoj prometa.
Stanje projekta
Projekt je v letu 2018 v mirovanju. Načrtovana sredstva zagotavljajo pripravo investicijske dokumentacije za
morebitne nove projekte s področja pametne mobilnosti in njihovo vključitev v NRP programe prihodnjih let.
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13029004 - Cestna razsvetljava
OB142-07-0048 - Novogradnje in inv.vzdrž.JR
Namen in cilj
Zagotovitev primerne osvetlitve naselij 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. Cilj projekta je zamenjava dotrajanih in potratnih svetilk v letu 2018. V času projekta se
načrtuje zamenjava 100 svetilk z energetsko varčnejšimi in ekološko sprejemljivimi.
Stanje projekta
V naslednjih letih je potrebno nadaljevati z ureditvijo oz. menjavo razsvetljave v naseljih, ki bo skladna s predpisi,
okolju prijazna in varčna.

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.
Stanje projekta
Za navedeni projekt je bil sprejet državni lokacijski načrt, izdelana in revidirana projektna dokumentacija v PGD in
PZI izvedbi, podpisan sofinancerski sporazum med občino Zagorje ob Savi in MPI- DRSI, podpisana pogodba o
izvedbi del, med naročnikom DRSI, sofinancerjem občino Zagorje in izvajalcem del Mapri Proasfalt d.o.o.
Ljubljana, v višini 1.851.168,06, pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje in izvedena uvedbo v delo.
Pogodbena dela so zaključena v letu 2018.

OB142-09-0011 - Sof.državnih cest-Cesta zmage-Kolodvorska cesta
Namen in cilj
Namen projekta je Rekonstrukcija regionalne ceste R1 222 na odseku del Ceste zmage in Kolodvorske ceste .
Občina bo v letu 2018 sofinancirala rekonstrukcijo, skladno s podpisanim sofinancerskim sporazumom, podpisano
izvajalsko pogodbo z izbranim izvajalcem, ki ga bo po postopku ZJN-3 izbrala DRSI.
Stanje projekta
Projekt predvideva zamenjavo tamponske podlage in betonske voziščne konstrukcije na delu Cesti zmage in
Kolodvorske ceste, z zamenjavo robnikov, hodnikov za pešce, izdelavo štirih avtobusnih postajališč ter
odvodnjavanje in javno razsvetljavo. Projekt bo voden s strani DRSI in sofinanciran s strani Občine Zagorje ob
Savi.

OB142-16-0032 - Sofinanciranje državnih cest - R1-221 C.9.avgusta
Namen in cilj
Namen projekta je Rekonstrukcija regionalne ceste R1-221 Cesta 9. avgusta na odseku od krožišča do obvoznice
Ruardi s poudarkom na izboljšanju varnosti šolskih poti in varnosti cestnega prometa. Občina bo v letu 2018
izdelala potrebno projektno dokumentacijo za izvedbo celovite rekonstrukcije ceste in komunalnih vodov.
Stanje projekta
V pripravi.

OB142-17-0017 - Semaforizacija križišča Spar na cesti R1-221/1218
Namen in cilj
Namen projekta je izvedba semaforizacija štirikrakega križišča pri Spar-u na cesti R1-221/1218 Izlake-Zagorje v
mestu Zagorje ob Savi ter preureditev prehoda za pešce na državni cesti pri priključku Spar-a. Občina je dolžna
zagotavljati prometno varnost na javnih cestah, kot jih določajo predpisi, ki urejajo ceste. Občina bo projekt
sofinancirala. Z načrtovano ureditvijo se izboljša splošna prometna varnost, varnost pešcev ter kolesarjev, varnost
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glavne šolske poti, umirja se hitrost prometa, izboljša se varnost invalidnih ter ostalih ranljivejših oseb pri prečkanju
križišča, izboljša se osvetlitev prometnih površin in svetlobna prometna signalizacija, izboljša se varnost avtobusnih
postajališč in varnost petih obstoječih prehodov za pešce kjer so bile zabeležene prometne nesreče s pešci. S
semaforizacijo se bodo lahko optimalno regulirali prometni tokovi na državni in občinski cesti. Dejavnost ima
vključene mnoge elemente trajnostne mobilnosti za boljšo privlačnost pešačenja, kolesarjenja in javnega prevoza
zato sledi tudi ciljem Celostne prometne strategije.
Stanje projekta
Za izvedbo semaforizacije križišča Spar je izdelan Izvedbeni načrt za izvedbo št. 1194/17 Semaforizacija križišča
Spar na cesti R1-221/1218 Izlake-Zagorje v km 5,804 v Zagorju ob Savi, ki ga je izdelalo podjetje Ozzing, d.o.o.,
Mestni trg 5a, 1420 Trbovlje. Javno naročilo za izbor izvajalca gradnje je občina že zaključila in sicer v sodelovanju
z Ministrstvom za infrastrukturo (DRSI), ki nastopa kot naročnik. Izvajalec gradnje je izbran, gradnja bo izvedena v
letu 2018, občina zagotavlja sofinancerski delež v segmentu ureditve javne razsvetljave.

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje
OB142-15-0016 - Širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij
Namen in cilj
Namen projekta je vsem občanom zagotoviti dostop do širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij. V
okviru NRP-ja smo izdelali dokument načrta razvoja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij kot osnova
za črpanje EU sredstev za investicije v postavitev širokopasovnega omrežja za dostop do internet na območju t.i.
belih lis. Načrt bo predstavljen in sprejet na redni seji Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi, ko bo izveden
podpis pogodb operaterjev, ki so izrazili tržni interes, s pristojno javno agencijo.
Stanje projekta
V izvajanju.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki
OB142-07-0071 - Zbirni center komunalnih odpadkov
Namen in cilj
Urejanje in nadgradnja ekoloških otokov.
Stanje projekta
V sklopu zbirnega centra, bomo posodabljali ali pa po potrebi zgradili dodatna zbirna mesta za ločene zbrane
odpadke (papir, steklo).

OB142-15-0015 - Obnovitvene investicije - Ceroz
Namen in cilj
S prenosom gospodarske javne infrastrukture na občino in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne
infrastrukture, bo občina zagotavljala sredstva za obnovitvene investicije na regijski deponiji komunalnih odpadkov
- Unično. Osnovni vir za tovrstne investicije so sredstva najemnine.
Stanje projekta
Ceroz d.o.o. je občini posredoval podatke o višini najemnine infrastrukture za leto 2017 po novi kalkulaciji
(upoštevaje zaključek investicije regijskega centra za ravnanje z odpadki). Občina bo sredstva najemnine v
sorazmernem delu delitvenega ključa med občinami, ki so lastnice CEROZ-a, namenila sredstva za strošek
investicijskega vzdrževanja bakle na deponiji in zapiranje roba deponije.

OB142-16-0038 - Zapiranje deponije komunalnih odpadkov
Namen in cilj
Izvajanje programa monitoringa podzemnih in površinskih vod za zaprto odlagališče nenevarnih odpadkov
Kamnolom Zagorje.
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Stanje projekta
Skladno z zahtevami ARSO smo pripravili program monitoringa, ki ga je potrebno izvajati na zaprtem odlagališču
nenevarnih odpadkov Kamnolom Zagorje. Upravljalec zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov Kamnolom
Zagorje, je JP Komunala Zagorje.

OB142-16-0055 - Subvencija-obdelava in odlaganje kom. odp.- Ceroz
Namen in cilj
Do povišanja cen končnim uporabnikom bo občina na osnovi podatkov družbe Ceroz d.o.o. zagotavljala sredstva za
pokrivanje razlike v ceni-subvencija.
Stanje projekta
Projekt je v izvajanju in ima značaj kontinuitete.

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 in Kisovec
ter Izlak. Za delovanje CČN Zagorje je potrebno zagotoviti 95% vključenost onesnaževalcev odpadnih voda v
sistem kanalizacije in CČN Zagorje-Kisovec. V letu 2018 bomo obnavljali kanalizacijo na območju aglomeracij
Zagorje in Loke pri Zagorju vsled dotrajanosti obstoječe kanalizacije, ter zagotavljali nemoteno delovanje odvajanja
odpadne in padavinske vode na posameznem območju.
Stanje projekta
Dela bomo izvajali po ZGO-1B dela v javno korist, financirana iz naslova takse za obremenjevanje voda in
najemnine.

OB142-13-0025 - Sofinanciranje malih čistilnih naprav
Namen in cilj
Namen projekta je zagotoviti sredstva za uresničevanje Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalnih
odpadnih voda v obdobju 2013-2017. Sofinanciranje je namenjeno onesnaževalcem okolja s komunalnimi
odpadnimi vodami na območjih kjer ni javnega kanalizacijskega sistema in je zahteva po čiščenju odpadnih voda
določena v uredbi do leta 2022. Cilj projekta je sofinanciranje je izpolniti zahteve iz Operativnega programa
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v obdobju 2013-2017.
Stanje projekta
Na projektu se izvaja razpis za črpanje teh sredstev.

OB142-15-0010 - Monitoring kanalizacijskih sistemov
Namen in cilj
Namen projekta je zagotoviti sredstva za uresničevanje izvedbe poročanja in izdelava programa uresničevanja ciljev
kanalizacijskih sistemov na območju občine Zagorje ob Savi, Skladno z veljavno Uredbo o odvajanju in čiščenju
komunalne in padavinske odpadne vode.
Stanje projekta
Na projektu se izvaja program skladno z navedeno Uredbo.

OB142-16-0025 - Rekonstrukcija JK Zagorje-odsek Podvine
Namen in cilj
Namen projekta je rekonstrukcija obstoječe javne kanalizacije za zagotavljanje možnosti priključevanja obstoječih
objektov na sistem javne kanalizacije z opustitvijo obstoječih greznic pri stanovanjskih objektih na območju Podvin.
Cilj projekta priključitev vseh zavezancev na javno kanalizacijo. V letu 2018 načrtujemo izvedbo gradbenih del za
realizacijo projekta.
Stanje projekta
Izdelana je projektna dokumentacija.
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OB142-16-0027 - Rekonstrukcija JK Zagorje-odsek Selo
Namen in cilj
Namen projekta je rekonstrukcija obstoječe javne kanalizacije z možnostjo priključevanja obstoječih stanovanjskih
objektov z opustitvijo individualnih greznic. V letu 2018 ne načrtujemo aktivnosti na terenu.
Stanje projekta
V mirovanju.

OB142-16-0045 - Rekonstrukcija JK Zagorje-Odsek Cesta 20. julija
Namen in cilj
Namen projekta je rekonstrukcija javne kanalizacije na območju Cesta 20. julija v skupni dolžini 150m. V letu 2018
načrtujemo izvedbo gradbenih del za realizacijo projekta, s sočasno izvedbo rekonstrukcije javnega vodovoda na
tem odseku.
Stanje projekta
Izdelana je projektna dokumentacija.

OB142-16-0046 - Rekonstr.JK Zagorje-Odsek Kosovelova pentlja 2
Namen in cilj
Namen projekta je rekonstrukcija javne kanalizacije na območju Naselja Srečka Kosovela v drugi pentlji v skupni
dolžini 120 m. V letu 2018 ne načrtujemo aktivnosti na terenu.
Stanje projekta
V mirovanju.

OB142-16-0047 - Rekonstrukcija JK Kisovec-Odsek Rudarska-Zl.polje
Namen in cilj
Namen projekta je rekonstrukcija javne kanalizacije v Kisovcu na območju Rudarske ceste proti Zlatemu polju
(hišne št. 13-15) v skupni dolžini 250m. V letu 2018 ne načrtujemo aktivnosti na terenu.
Stanje projekta
V mirovanju.

OB142-17-0007 - Rekonstrukcija JK Zagorje odsek Ulica Talcev
Namen in cilj
Občina je zaradi nujnosti rekonstrukcije kanalizacije na Ulici Talcev v Zagorju ta projekt dejansko začela izvajati že
v letu 2016. Projekt je bil voden v okviru OB142-16-0028 in realiziran v višini 28.069,70 €. V letu 2017 gre
dejansko za nadaljevanje tega projekta, in sicer v planirani višini 9.182,93 €. Namen projekta je izvesti
rekonstrukcijo javne kanalizacije med Fakinovo in Ulico talcev , s ciljem zagotoviti optimalen obseg priklopov na
kolektorski sistem in CČN.
Stanje projekta
V izvajanju

16039001 - Oskrba z vodo
OB142-07-0063 - Vodno zajetje Šemnik
Namen in cilj
Namen in cilj je zagotoviti kvalitetno oskrbo s pitno vodo vodnega vira Šemnik s stalno kontrolo vodnega vira preko
CNS JP Komunala Zagorje.
Stanje projekta
Priprava razpisne dokumentacije za izvedbo avtomatizacije z daljinskim nadzorom iz centra upravljanja na JP
Komunala Zagorje.
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OB142-07-0064 - Vodovod Peške - Kandrše
Namen in cilj
Rekonstrukcija javnega vodovodnega sistema Peške-Kandrše Cilj je izgradnja globinske vrtine s črpališčem za
zajem pitne vode, vključno z izvedbo monitoringa in pridobitvijo vodnega dovoljenja po zahtevah ARSO, ter
izgradnja nove vrtine za zajem podtalnice z izgradnjo črpališča in avtomatizacije sistema s daljinskim vodenjem iz
CNS na JP Komunala Zagorje. V letu 2014 smo izvedli razpis in izvedli dela na raziskovalni kaptažni vrtini in
opravili enomesečni črpalni preizkus. V letu 2015 smo izvedli vse aktivnosti za pridobitev vodnega dovoljenja in letega pridobili v mesecu novembru. V letu 2016 smo izdelali PZI dokumentacijo in izvedli črpališče z vso potrebno
opremo. Cilj v letu 2018 je odkup zemljišč, ter odpraviti težave v zvezi s kvaliteto vode. Kot rezervni vodni vir
bomo v letu 2018 pridobili vodno dovoljenje za zajetje Vodlan (Pr'Lašč) in omogočili oskrbo s pitno vodo naselje
Peške-Kandrše iz tega vodnega vira.
Stanje projekta
Financiranje projekta bomo v letu 2017-2018 izvedli iz naslova pridobljene najemnine infrastrukture javnega
vodovoda.

OB142-07-0074 - Inv.in inv.vzdrž.javnih vodov.sistemov
Namen in cilj
Investicijsko vzdrževanje javnih vodovodnih sistemov v lasti Občine Zagorje ob Savi , ki jih ima v najemu
upravljalec JP Komunala Zagorje. Izpolnjevanje zahtev po veljavnih predpisih, odločbah inšpekcijskih služb ter
izvajalca obvezne gospodarske javne službe vodovod. V letu 2018 načrtujemo rekonstrukcijo najnujnejših odsekov
javnega vodovodnega omrežja na območju Zagorja in Kisovca, kjer bomo obnavljali javno kanalizacijsko omrežje.
Stanje projekta
Financiranje projekta bomo izvajali iz naslova pridobljene najemnine (omrežnine) od infrastrukture javnega
vodovoda, izvedbo pa prilagajali nujno potrebni obnovi javnega vodovodnega omrežja, ob sočasni obnovi javnega
kanalizacijskega sistema Zagorje.

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
Namen projekta je zagotovitev zadostne akumulacije vode v novem zbiralniku kapacitete 400 m3 in razširiti javno
omrežje na območja, kjer še ni javnega vodovoda. Odprava pomanjkljivosti na podlagi odločbe zdravstvene
inšpekcije, pripomb JP Komunala Zagorje, kot vzdrževalca sistema izvaja manjše širitve javnega vodovodnega
omrežja Izlake. V letu 2018 bomo izvedli investicijsko vzdrževalna dela na javnem vodovodnem sistemu Izlake, s
širitvijo omrežja javnega vodovoda na bližnja naselja in sicer s sredstvi iz naslova pridobljene najemnine
infrastrukture javnega vodovoda.
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Stanje projekta
V letu 2018 nameravamo zaključiti širjenje javnega vodovodnega omrežja na odseku Gladež-Podlipovica-Medijske
toplice.

OB142-07-0080 - Vodovod Prvine
Namen in cilj
Namen projekta je usposobitev sistema javnega vodovoda za prenos v upravljanje JP Komunala Zagorje. V letu
2018 načrtujemo izgradnjo VH Prvine 50 m3 z vsemi deli in prenosom objekta v upravljanje JP Komunala Zagorje.
Stanje projekta
Izvedena so bila dela za priključevanje vrtine na samostojno NN omrežje in izdelana PZI dokumentacije za nov 50
m3 vodni zbiralnik Prvine. V letu 2018 bomo izvedli avtomatizacijo vodovodnega sistema z vključitvijo v CNS JP
Komunala Zagorje ter prenos v upravljanje JP Komunala Zagorje.

OB142-07-0081 - Vodovod Šentlambert
Namen in cilj
Javni vodovodni sistem Šentlambert. Cilj je avtomatizacija sistema s daljinskim vodenjem iz centra upravljanja JP
Komunala Zagorje in prenos vodovoda v najem JP Komunali 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.

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.

OB142-07-0083 - Vodovod Podkum
Namen in cilj
Javni vodovodni sistem Podkum. Cilj je v letih 2013-2016 izdelati avtomatizacijo sistema z 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.

OB142-07-0084 - Vodovod Mlinše
Namen in cilj
Namen projekta je oskrba naselja Mlinše s pitno vodo. Cilje za leto 2018 je izdelava projektne dokumentacije za nov
vodni zbiralnik 2 x 100 m3 in črpališče.
Stanje projekta
Projekt je v izvajanju.
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OB142-09-0009 - Javni vodovod območja KS Čemšenik
Namen in cilj
Celovita oskrba naselij Šentgotard, Brezje, Dobrljevo, Čemšenik, Razbor, Jesenovo z kvalitetno pitno vodo z
izgradnjo javnega vodovodnega sistema, ki vključuje nov vodni vir, akumulacijske objekte, eventualno potrebna
črpališča in transportne cevovode.
Stanje projekta
Raziskava terena za pridobitev vodnega dovoljenja na vodnem viru v Čemšeniku ob izdelavi horizontalnih drenaž v
centru Čemšenika, nad župnijsko cerkvijo in pokopališčem. V letu 2018 bomo pridobili strokovne podlage za
pridobitev vodnega dovoljenja za rabo podzemne vode vodnega vira Čemšenik iz horizontalnih drenaž.

OB142-13-0032 - Subvencije cen -vodovodna infrastruktura
Namen in cilj
Na osnovi podatkov JP Komunale Zagorje d.o.o. občina zagotavljala sredstva za pokrivanje razlike v ceni vodarine,
omrežnine in vodnega povračila za Potoško vas - KS Kotredež.
Stanje projekta
Projekt je v izvajanju in ima značaj kontinuitete.

OB142-16-0036 - Vodovodni sistem Tirna
Namen in cilj
Cilj je avtomatizacija sistema s daljinskim vodenjem iz centra upravljanja JP Komunala Zagorje in prenos vodovoda
v najem JP Komunali Zagorje in izdelava geodetskega posnetka trase vodovoda, vrtine s črpališčem, vodnim
zbiralnikom, 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 Tirna-2.

OB142-16-0037 - Vodovodni sistem Vidrga
Namen in cilj
Cilj je avtomatizacija sistema s daljinskim vodenjem iz centra upravljanja JP Komunala Zagorje in prenos vodovoda
v najem JP Komunali Zagorje in izdelava geodetskega posnetka trase vodovoda, vrtine s črpališčem, vodnim
zbiralnikom, izdelati oceno vrednosti objektov, izdelati PID, navodilo za vzdrževanje in izvesti vpis v zbirni kataster
gospodarske javne infrastrukture na geodetski upravi Slovenije. Cilj je izvesti avtomatizacijo vodovodnega sistema z
vključitvijo v CNS JP Komunala Zagorje, ter prenos v upravljanje JP Komunala Zagorje.
Stanje projekta
Zgrajen je vodovodni sistem Vidrga.

OB142-16-0049 - Rekonstrukcija JV Zagorje-Odsek C.20. julija
Namen in cilj
Namen projekta je rekonstrukcija primarnega javnega vodovoda v Zagorju na Cesta 20. julija v skupni dolžini 300
m. Izdelana je projektna dokumentacija. V letu 2018 nameravamo izvesti gradbena dela sočasno z rekonstrukcijo
javne kanalizacije na tem odseku.
Stanje projekta
V izvajanju.
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16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
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 2016-2019 nameravamo pridobiti zemljišče za gradnjo, vključno z dostopno potjo, dopolniti
projektno dokumentacijo za PG in PZI izvedbo, s pridobitvijo gradbenega dovoljenja in samo gradnjo.
Stanje projekta
V izvajanju

OB142-07-0086 - Pokopališče Zagorje
Namen in cilj
Širitev pokopališča Zagorje. Cilj je širitev pokopališča z namenom pridobitve dodatnih pokopnih mest z dostopno
cesto in dodatnimi javnimi parkirnimi površinami. V letu 2018 nameravamo pridobiti PGD in PZI dokumentacijo za
izvedbo projekta.
Stanje projekta
Izdelane so idejne zasnove širitve pokopališča z dodatnimi parkirnimi površinami. Projekt je v izvajanju.

OB142-13-0033 - Subvencije cen -pokopališče
Namen in cilj
Do povišanja cen končnim uporabnikom bo občina na osnovi podatkov Komunale Zagorje d.o.o. zagotavljala
sredstva za pokrivanje razlike v ceni - subvencija.
Stanje projekta
Projekt je v izvajanju in ima značaj kontinuitete.

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. Cilj projekta je vzdrževanja obstoječih rekreacijskih površin na nivoju javne
uporabe.
Stanje projekta
Projekt ima naravo kontinuitete in se letno nadgrajuje in dopolnjuje upoštevaje potrebe in situacijo na terenu.

OB142-16-0054 - Rekreacijske površine - Kisovec
Namen in cilj
Območje strnjenega naselja Kisovec nima ustreznih športno rekreacijskih površin, kjer je koncentracija uporabnikov
največja. V ta namen se načrtuje izgradnja športno-rekreacijske površine z otroškimi igrišči za javno uporabo. V
proračunu za leto 2018 načrtujemo izdelavo projektne dokumentacije v višini 5.000 €. Obseg izvedbe, planiran za
naslednja leta, pa je odvisen od uspešno pridobljenih sofinancerskih sredstev, po prijavi na razpise.
Stanje projekta
V izvajanju.
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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 s potrebno infrastrukturo v lasti
občine Zagorje.
Stanje projekta
V letu 2018 načrtujemo spremeniti in dopolniti Odlok za odmero NUSZ in posodobiti podatke za odmero NUSZ za
celotno občino.

OB142-15-0018 - Tehnološki letalski park
Namen in cilj
Operacije je načrtovana v skladu z dopisom Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo številka "Povabilo
razvojnim svetom regij za pripravo in podpis dogovorov za razvoj regije" in aktualnimi prednostnimi naložbami
usklajenimi z osnutkom noveliranega Operativnega programa. Namen operacije je spodbujanje podjetništva, zlasti z
omogočanjem lažje gospodarske izrabe idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij in povečevanju dodane
vrednostni obstoječih podjetij. Temeljni cilj operacije je posodobiti in izboljšati vzletno pristajalno stezo z namenom
povečanja števila letalnih dni, pripravo cestne in komunalne infrastrukture, ki bo omogočala pravnim subjektov
integracijo v ta prostor in umestitev svojih proizvodnih prostorov ob vzletišču. Cilji operacije so: povečanje letalnih
dni z obstoječih 60 na 200, prenos visoko tehnoloških iniciativ v regijsko okolje preko izobraževanja in
ustanavljanja vsaj treh novih podjetij.
Stanje projekta
V pripravi

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju
OB142-07-0088 - Invest.vzdrž.stanovanj
Namen in cilj
Investicijsko vzdrževanje in izboljšanje obstoječega stanovanjskega fonda Občine Zagorje ob Savi. V letu 2018
občina načrtuje obnovo stanovanj s sredstvi rezervnega sklada: - Obnove fasad na objektu Cesta zmage 13.15.17; Obnova fasad na objektu C. Borisa Kidriča 4a in 4b; - Zamenjava salonitne strešne kritine in toplotna izolacija
podstrešja na objektih Podvine 50, Podvine 51 in Podvine 52, ter na objektu Selo 1. V objektu Partizanska cesta 1 in
3 zamenjava treh plinskih peči, U. talcev 32 in 34 zamenjava treh in C. zmage 43, zamenjava treh plinskih peči in v
vsa stanovanja, ki imajo plinske peči se vgradijo plinski detektorji, v kolikor že niso. Ureditev kanalizacije pri
objektih Polje 6 in s sredstvi integralnega proračuna oziroma najemnine. Zamenjava dotrajanih oken v desetih
stanovanjih; - Zamenjava vhodnih vrat v desetih stanovanjih - Obnova kopalnic in ostala nepredvidena investicijsko
vzdrževalna dela.
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.
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23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč

4005 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA
OKOLJE IN PROSTOR
15029003 - Izboljšanje stanja okolja
OB142-15-0014 - Subven.gospodinjstev zamenjava ogrevalnih sistemov
Namen in cilj
Območje Občine Zagorje ob Savi je uvrščena med območje s prekomerno obremenjenostjo z delci PM(10). Zato je
bil v letu 2013 sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Zasavja (Uradni list RS, št. 108/2013).
Individualna kurišča pomembno vplivajo na kvaliteto zraka v zimskem obdobju. Namen proračunske postavke je
povečanje rabe obnovljivih virov energije in večja energijska učinkovitost v stanovanjskih stavbah ter zmanjšanje
prekomerne onesnaženosti zraka z delci PM10 in s tem izboljšanje kakovosti zunanjega zraka. V letu 2016 smo
pripravili prvi Javni razpis za sofinanciranje gospodinjstev za zamenjavo ogrevalnega sistema za leti 2016 in 2017, v
oktobru 2017 pa za nadaljnji dve leti. Predmet razpisa so nepovratne finančne spodbude občanom za rabo
obnovljivih virov energije stanovanjskih stavb na celotnem območju občine Zagorje ob Savi za namene vgradnja
toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe ali priključitev starejše eno ali dvostanovanjske stavbe
na daljinsko ogrevanje na lesno biomaso v mestu Zagorje, pri tem, da je naložba že izvedena in sofinancirana s
strani Eko sklada.
Stanje projekta
Projekt se izvaja in ima značaj kontinuitete.

5002 - KRAJEVNA SKUPNOST IZLAKE
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
OB142-12-0010 - Vzdrževanje poslovne stavbe v KS Izlake
Namen in cilj
Investicijsko vzdrževanje poslovne stavbe, vir za financiranje tovrstnih aktivnosti so sredstva iz naslova pobrane
najemnine.
Stanje projekta
Projekt je v izvajanja.

5013 - KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTLAMBERT
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
OB142-17-0019 - Revitalizacija javnih objektov Šentlambert
Namen in cilj
Krajevna skupnost Šentlambert, se je skupaj s partnerji odločila za revitalizacijo javnih objektov zgrajenih v
preteklosti saj vidi idealne možnosti za vključitev mladih, športnikov, kmečkih žena, medgeneracijske skupine,
skavtov in tabornikov in s tem zagotovitev pogojev za delo navedenih skupin, ki vse sodijo v kategorijo ranljivih
skupin. Zaradi tako številčnega obsega javnih objektov in s tem povezanega pripadajočega funkcionalnega zemljišča
bi radi v partnerstvu sofinancirali zaposlitev osebe, ki bo obiskovalcem našega kraja predstavljala naše kraje ter
poleg tega skrbela za vzdrževanje javnih površin in objektov naše KS. Z operacijo revitalizacije objekta
GASILSKEGA DOMA ŠENTLAMBERT želimo uporabnikom objekta zagotoviti kvalitetnejše pogoje za
delovanje, saj objekt ni toplotno izoliran, zaradi česar nastajajo velike toplotne izgube pri ogrevanju v času
ogrevalne (kurilne) sezone, kar pa pomeni večjo porabo kurilnega olja (visoki stroški energenta), zato se objekt
sedaj ne ogreva. Znesek celotne investicije znaša 109.568,20 EUR; 8800,00 EUR znaša vrednost prispevka v naravi.
Stanje projekta
V pripravi
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5014 - KRAJEVNA SKUPNOST TIRNA
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
OB142-16-0050 - Revit.šole in aktiv. mladih,žensk in medge.skupine
Namen in cilj
Ukrep : Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin Opis operacije: Zgradba osnovne šole v Tirni je
bila zgrajena 1960 leta. Po ukinitvi šole leta 1977 je objekt, ki je bil nosilec izobraževalnega in kulturnega življenja
vasi Tirne sameval in delno propadal. Občina je kot lastnik objekta prenesla pravico uporabe objekta na
Prostovoljno gasilsko društvo Tirna, ki je na objektu saniral streho in del prostorov. Objekt osnovne šole na vhodu v
vas Tirna in igrišče z gasilskim poligonom daje odlične možnosti za revitalizacijo objekta in vključitev mladih,
športnikov, kmečkih žena in medgeneracijske skupine in s tem zagotovitve pogojev za delo navedenih skupin, ki vse
sodijo v kategorijo ranljivih skupin. V okviru projekta se bo adaptirala in posodobila že obstoječa kuhinja,
posodobile moške in ženske sanitarije s tuš kabinami in uredila klubska soba z računalniško opremo, zagotovil
dostop do spleta in izvedla ekološka sanacije odpadnih vod ter energetska sanacija objekta. Obstoječa zgradba
zagotavlja vse pogoje za realizacijo projekta., ki bo zagotavljala tudi trajnost projekta. Projekt se bo izvajal
enofazno. Partnerji v projektu so občina Zagorje ob Savi, ki bo zagotovila kreditiranje celotne operacije,
medgeneracijska skupina Dišeči Volčin in ŠD Tirna pa bosta zagotovila sofinanciranje v obliki prispevka v naravi.
Projekt je namenjen ranljivim skupinam na podeželju, ki so v našem primeru Medgeneracijska skupina Dišeči
Volčin, aktiv kmečkih žena in mladi na vasi, ki se združujejo v ŠD Tirna. Revitaliziran objekt osnovne šole bodo
lahko uporabljali vsi krajani naše vaške krajevne skupnosti. Prvenstveno pa bo namenjen končnim uporabnikom, ki
jih predstavljajo že navedene ranljive skupine v našem vaškem okolju, ki jim bo tako zagotovljena vključenost v
socialno življenje. Poleg navedenih so partnerji pri projektu še: MD Srečno in ŠD Tirna, ki bosta uveljavljala
prispevek v naravi v znesku 3.121,80 EUR.
Stanje projekta
Cilj Povečanje in spodbujanje aktivne vključenosti vseh ranljivih skupin na vasi v socialno življenje. Vpliv projekta
na obremenitev okolja Z letom 2016 je začela veljati nova Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode
(UL RS, št. 98/, ki lastnikom greznic na območjih, kjer ni javne kanalizacije določa, da morajo preurediti svoje
greznice najkasneje ob prvi rekonstrukciji objekta. Ker ima obstoječi objekt klasično greznico z neurejenim
odtokom, bo z gradnjo male komunalne čistilne naprave v celoti saniral obstoječe stanje in zagotovil popolno
odstranjevanje odpadnih voda je na podeželju in s tem bo to velik prispevek k manjši obremenitvi krajevne
skupnosti Tirna z odpadnimi vodami. Inovativnost Projekt predstavlja novost v ruralnem območju Zasavja, saj je to
prvi projekt, ki bo po zaključku operacije omogočil aktivno medgeneracijsko druženje ob športnih, kulturnih,
socialnih, izobraževalnih in drugih strokovnih vsebinah vem trem ranljivim skupinam na vasi. Revitalizacija objekta
opuščene osnovne šole pomeni oživljanje vaškega jedra in z izvajanjem različnih programov se zagotovi izboljšanje
življenja vaščanov in vključenost ranljivih skupin.
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