Povzetek pripomb, stališč in pobud na 1. predlog proračuna
2018 z odgovori o upoštevanju le-teh v 2. predlogu proračuna
V času javne obravnave proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2018, ki je trajala od
20.11.2017 do vključno 30.11.2017, so bila na župana oziroma občinsko upravo naslovljena
mnenja, pobude in pripombe naslednjih organov, organizacij, ustanov oziroma posameznikov:
1. Organi občine in delovna telesa občinskega sveta

Odbor za javne finance

Odbor za kmetijstvo

Odbor za okolje in prostor

Odbor za medgeneracijsko sobivanje

Odbor za šolstvo in kulturo

Odbor za zdravstvo in socialne zadeve
2. Neposredni in posredni uporabniki občinskega proračuna

Knjižnica Mileta Klopčiča

KS Šentgotard

KS Mlinše Kolovrat

KS Rudnik - Toplice
3. Drugi

OO DeSUS Zagorje ob Savi
V nadaljevanju sledijo pripombe, stališča in pobude dane
2018 in odgovori nanje.

na 1. predlog proračun

Odgovori na pripombe, stališča in pobude na 1. predloga proračuna 2018
Odbor za okolje in prostor je sprejel predlog proračuna kot dobro osnovo za pripravo
proračuna za leto 2018 in predlagal občinskemu svetu, naj sprejme proračun v drugi obravnavi.
Odbor za kmetijstvo predlaga, da se zaradi vsakoletnega večjega števila vlog in večjega
obsega investicij na kmetijskih gospodarstvih za izvedbo javnega razpisa v letu 2018 planirajo
dodatna sredstva v višini 10.000 EUR na postavki PP 08028 Strukturni ukrepi v kmetijstvu.
Drugih pripomb odbor nima in potrjuje proračun za drugo obravnavo.
ODGOVOR:
V proračunu za leto 2018 se glede na razpoložljiva sredstva na predlagani postavki dvignejo za
5.000 EUR, v odvisnosti od števila prijav na razpis se sredstva na tej postavki postopno
dvignejo tudi v letu 2019.
Odbor za javne finance je obravnaval 1. predlog proračuna in nanj ni imel pripomb, zato
predlaga sprejetje v drugi obravnavi.
Odbor za šolstvo in kulturo je predlagatelju proračuna posredoval stališče, da je predlagani
predlog proračuna za področje predšolske vzgoje, šolstva in kulture ustrezen ter primeren za
drugo obravnavo in sprejem.
Odbor za zdravstvo in socialne zadeve je predlagatelju proračuna posredoval stališče, da
predlagani predlog proračuna podpira z ugotovitvijo, da je predlagani proračun za področje
zdravstva in socialnih zadev ustrezen in primeren za drugo obravnavo in sprejem.

Odbor za medgeneracijsko sobivanje predlog proračuna občine za leto 2018 podpira. Odbor
je mnenja, da je predlog proračuna pripravljen odgovorno in je, kljub omejenim finančnim
sredstvom, uravnotežen. Pri tem odbor izraža pohvalo, ker proračun ohranja socialno
naravnanost, hkrati pa so v proračun uvrščeni tudi posamezni novi programi, ki zasledujejo
aktualne potrebe občanov (e-care program, sofinanciranje cepiva gardasil za dečke,
sofinanciranje regijskega programa za zgodnjo obravnavo otrok s posebnimi potrebami, itd.).
Člani odbora so pri obravnavi proračuna izpostavili dve področji, ki nista opredeljeni med
prednostnimi nalogami za leto 2018 in jim je v letu 2018 potrebno nameniti več pozornosti:
obnova Proletarca in sredstva za izdelavo idejnega projekta za Knjižnico Mileta Klopčiča.
ODGOVOR: Predlagatelj je pripombi odbora, da se v predlog proračuna za drugo obravnavo
vključijo sredstva za izdelavo idejnega projekta za širitev knjižnice v prostore, ki jih je občina za
širitev knjižnice odkupila od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ugodil in za plačilo
stroškov za izdelavo idejne zasnove, v proračunu zagotovil 5.000,00 EUR. Projekt za obnovo
poslopja Proletarec je že nekaj časa pripravljen, žal ga ni bilo mogoče izvesti v okviru razpisov
za energetsko sanacijo objektov v občinski lasti, saj zanimanja zasebnega kapitala za sanacijo
v okviru javno-zasebnega partnerstva ni bilo. Tako bo projekt prijavljen na bližnji razpis LAS,
prek katerega računamo, da bomo pridobili sredstva za obnovo objekta Proletarec.
Knjižnica Mileta Klopčiča je predlagatelju proračuna posredovala pripombo na višino sredstev,
ki so v prvem predlogu proračuna zagotovljena za investicije in investicijsko vzdrževanje
zagorske knjižnice. Sredstva v višini 5.000,00 EUR knjižnici omogočajo le nakup opreme, ne
zagotavljajo pa zavodu pokritja stroškov izdelave idejne zasnove za širitev knjižnice v prostore,
ki jih je občina za širitev knjižnice odkupila od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Knjižnica ocenjuje, da bo strošek idejnih projektov znašal 5.000,00 EUR.
ODGOVOR: Predlagatelj je pripombi knjižnice, da se v predlog proračuna za drugo obravnavo
vključijo sredstva za izdelavo idejnega projekta za širitev knjižnice ugodil in za izdelavo idejne
zasnove, v proračunu zagotovil 5.000,00 EUR.
Občinski odbor DeSUS Zagorje ob Savi meni, da je predlog proračuna za leto 2018 skrbno in
premišljeno pripravljen in kljub omejenim finančnim sredstvom ohranja socialno naravnanost.
Tudi področja zdravstva, izobraževanja, kulture in športa so v okviru danih možnosti ustrezno
ovrednotena in ohranjajo nekatere nadstandardne programe.
V načrtu in razvojnih programih kot v prednostnih nalogah, pa odbor pogreša energetsko
sanacijo zgradbe Proletarec in ureditev že kupljenih prostorov za potrebe zagorske knjižnice. Pri
tem odbor predlaga, da se v novem predlogu proračuna vendarle poskušajo zagotoviti sredstva
vsaj za izdelavo idejnih projektov.
ODGOVOR: Predlagatelj je pripombi, da se v predlog proračuna za drugo obravnavo vključijo
sredstva za izdelavo idejnega projekta za širitev knjižnice v prostore, ki jih je občina za širitev
knjižnice odkupila od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ugodil in za plačilo
stroškov za izdelavo idejne zasnove, v proračunu zagotovil 5.000,00 EUR.
Projekt za obnovo poslopja Proletarec je že nekaj časa pripravljen, žal ga ni bilo mogoče izvesti
v okviru razpisov za energetsko sanacijo objektov v občinski lasti, saj zanimanja zasebnega
kapitala za sanacijo v okviru javno-zasebnega partnerstva ni bilo. Tako bo projekt prijavljen na
bližnji razpis LAS, prek katerega računamo, da bomo pridobili sredstva za obnovo objekta
Proletarec.
KS Mlinše-Kolovrat izreka pohvalo načrtovanim investicijam in socialni naravnanosti proračuna
in predlaga, da se v prihodnje pripravi še podrobnejša strategija investicij za področje osnovne
infrastrukture v občini.

KS Šentgotard predlaga ureditev šolske poti (izgradnjo pločnika) ob zelo prometni in nevarni
cesti Zagorje – avtocestni priključek Trojane od hišne številke 1 v Polšini do avtobusne postaje v
Hrastniku, v dolžini 300 metrov, izgradnjo nadstreška ob mrliški vežici v Šentgotardu in
izgradnjo vodovodnega omrežja na območju spodnjega dela Hrastnika in Polšine.
ODGOVOR: Pobuda za izgradnjo hodnika za pešce, ki se nahaja ob regionalni cesti R1221/1227 TROJANE-IZLAKE, se nahaja izven naselja in je v celoti v pristojnosti Direkcije RS za
infrastrukturo. Ker je vodenje postopkov za uvrstitev predmetne investicije v pristojnosti DRSI,
bomo kot lokalna skupnost predlagali, da se predmetni projekt uvrsti v načrt razvojnih
programov za obdobje 2018-2022. V kolikor bo potrebno za uvrstitev v višjo prioriteto
posredovati kakršnokoli dokumentacijo, bomo le-to v naslednjem letu zagotovili iz občinskega
proračuna.
V KS Šentgotard se opravljajo pogrebne in pokopališče dejavnosti v okviru same KS. Obstoječa
mrliška vežica v Šentgotardu je v lasti KS, za katere storitve najema, ne zaračunava JP
Komunala Zagorje, ampak sama KS Šentgotard. Ker predmetni objekt ni v osnovnih sredstvih
občine Zagorje ob Savi in se zanj ne zaračunava najemnina, sredstev za rekonstrukcijo ne more
zagotoviti neposredno občinski proračun. Zadevo bomo reševali dogovorno na relaciji Občina –
Krajevna skupnost.
Javni vodovodni sistem Šentgotard je v lasti uporabnikov, ki so priključeni na ta del javnega
vodovoda, ter upravljanju vodovodnega odbora Šentgotard. Predmetni vodovod ni v osnovnih
sredstvih občine Zagorje ob Savi, zato mora čim prej priti do statusne ureditve, tj. prenosa
javnega vodovoda v last in upravljanje občine Zagorje ob Savi. Takoj ko bo do te ureditve prišlo,
bodo možna nadaljnja vlaganja iz občinskih proračunskih sredstev rekonstrukcija oz. širitev.
KS Rudnik – Toplice na podlagi pobude krajanov s področja Podvin predlaga ureditev
razsvetljave cestišča, ki se od pobude na 15. redni seji OS z dne 19. 12. 2016, kljub stališču
župana s 16. redne seje z dne 20. 02. 2017, da se bodo v letu 2017 skušali pridobiti projekti ter
pričelo z deli za ureditev razsvetljave, tudi v letu 2018 ne umeščajo v proračun.
Poleg tega KS opozarja na dotrajanost dela cestišča v odseku nekaj 100 m od Podvine 58 do
Podvine 28. KS predlaga, da se sredstva črpajo iz proračunske postavke 10021 Brv za pešce
preko potoka Medija.
ODGOVOR:
Zahteva za ureditev predmetne cestne razsvetljave je bila obravnavana v okviru priprave
proračuna za leto 2017 in 2018. Žal ločene postavke za ta namen nismo uspeli odpreti in
zagotoviti sredstva za njeno izvedbo. To ne pomeni, da te ureditve ni v načrtih, tako da bo v letu
2018 s postavke »Javna razsvetljava«, če bodo razmere dovoljevale, izdelana vsaj projektna
dokumentacija, za kar ni potrebno dodajati sredstev na proračunski postavki. Prerazporeditev s
postavke 10021 pa bi pomenila, da se odpovedujemo projektu, za katerega so v dobršni meri
zagotovljena sofinancerska sredstva države in je projekt že v postopku obravnave na
Ministrstvu za infrastrukturo.

