PREDNOSTNE NALOGE OBČINE ZAGORJE OB SAVI V LETU 2019
Občina Zagorje ob Savi bo v letu 2019 zagotavljala uravnotežene in stabilne javne finance za
izpolnjevanje vseh nalog brez neplačanih finančnih obveznosti. Temeljna izhodišča za dosego
teh ciljev so planirani prihodki v višini 15.220.763 EUR in planirani odhodki v višini 15.511.212
EUR, pri čemer bo proračunski primanjkljaj v višini 290.449 EUR pokrit s prenosom
načrtovanega ostanka sredstev na računu iz leta 2018.
Glavni vir financiranja občinskega proračuna je dohodnina v skupnem znesku 9.973.448 EUR,
ki naj bi zagotavljala primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Pri
pripravi proračuna je upoštevana višina povprečnine 573,50 EUR v skladu s sklepom, ki je bil
sprejet na 8. redni seji Vlade RS, dne 15.11.2018. Predvidena povprečnina za leto 2019 je kar
za 22,50 EUR višja od povprečnine dodeljene v letu 2018 in najvišja dogovorjena povprečnina
do sedaj, vendar še vedno daleč pod višino določeno z Zakonom o financiranju občin, ki znaša
647 EUR.
Zmnožek povprečnine, števila prebivalcev in korekcijskega faktorja (za Občino Zagorje ob Savi
je izračunan korekcijski faktor 1,039067) nam poda podatek o primerni porabi za Občino
Zagorje ob Savi.
Merilo za ugotavljanje prihodkov občine iz dohodnine je primeren obseg sredstev, ki ga izračuna
ministrstvo za finance. Občini, ki v posameznem proračunskem letu s prihodki iz dohodnine ne
more financirati primerne porabe, se ji iz državnega proračuna dodeli finančna izravnava v višini
razlike med primerno porabo občine in dohodnino. V proračunu za leto 2019 občina načrtuje,
da bo upravičena do finančne izravnave v višini 95.557 EUR.
Občina v letu 2019 ne načrtuje dodatnega dolgoročnega zadolževanja pri poslovnih bankah.
Občina bo v letu 2019 koristila povratna sredstva Ministrstvu za gospodarski razvoj in
tehnologijo za sofinanciranje investicij za katere je občina upravičena do sofinanciranja v skladu
z 21. oziroma 23. členom Zakona o financiranju občin. Ta znesek se ne všteva v zadolženost
občine.
Občina Zagorje ob Savi v zadnjih letih znižuje zadolženost pri poslovnih bankah, tako da bo ta
konec leta 2019 znašala na občana 172,46 EUR in bo zadolžitev upoštevaje to merilo najnižja v
zadnjih petih letih.
V letu 2019 občina načrtuje začetek izvajanja treh ključnih projektov občine iz naslova
podpisanega Dogovora za razvoj regij. Podpisan dogovor je podlaga za oddajo vlog v
neposredno potrditev operacij in za podpis pogodb o sofinanciranju med občino in pristojnimi
ministrstvi, za naslednje projekte: »Kolesarska steza Zagorje-Orehovica«, »Ekonomsko
poslovna cona Zagorje« in »Odvajanje in čiščenje v porečju srednje Save«. Pogoj za začetek
operacije je oddana vsebinsko in formalno popolna vloga. Vsaka vloga mora za potrditev
vključevati pravnomočno gradbeno dovoljenje. V proračunu za leto 2019 načrtujemo, da bomo
že v letu 2019 oddali prve zahtevke za črpanje evropskih sredstev.
V letu 2019 občina načrtuje začetek gradnje telovadnice ob Osnovni šoli Toneta Okrogarja za
katerega je pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje, oddana je vloga na Ekosklad j.s. za
pridobitev nepovratnih sredstev in pripravljena je razpisna dokumentacija za objavo javnega
naročila.
Načrtovane investicijske aktivnosti z začetkom v letu 2019 vplivajo na prekinitev trenda izrazito
neugodnega razmerja med tekočim in investicijskim delom posameznih proračunov preteklih let.
V proračunu za leto 2019 znaša razmerje med tekočim in investicijskim delom 71% : 29% v
korist tekočega dela.
Po nakupu upravne stavbe SVEA v letu 2017, pridobitvi ustrezne projektne dokumentacije in
gradbenega dovoljenja v letu 2018, se načrtuje, da bo občina v letu 2019 oddala vlogo na javni
razpis (Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin) Ministrstva
za infrastrukturo, ki bo predvidoma objavljen v marcu 2019. Pred oddajo vloge je potrebno
izvesti test javno zasebnega partnerstva v okviru katerega se ugotavlja morebitni interes
zasebnika za vstop v javno zasebno partnerstvo pri realizaciji investicije. Po objavi vloge za
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nepovratna sredstva sledi priprava razpisne dokumentacije in objava javnega naročila za izbiro
izvajalca energetske sanacije objekta ter za notranjo preureditev prostorov za potrebe Glasbene
šole Zagorje in poslovnih prostorov Regionalne razvojne agencije Zasavje.
Na področju cestne infrastrukture je temeljna usmeritev proračuna zagotavljati sofinancerska
sredstva pri projektih, ki jih bo v letu 2019 na območju Zagorja ob Savi izvajala država. Gre
predvsem za končanje državne cestne infrastrukture na obvoznici Ruardi in na cestnem odseku
od tržnice do savskega mostu, kjer del stroškov ureditve komunalne infrastrukture, hodnikov za
pešce in javne razsvetljave odpade na lokalno skupnost. Občina načrtuje v letu 2019 pripraviti
projektno dokumentaciji za rekonstrukcijo državne ceste skozi Kisovec in za rekonstrukcijo
Ceste 9. avgusta. Izdelana projektna dokumentacija nam bo omogočala, da bomo lahko v
primeru razpoložljivih sredstev države, začeli z izvedbami omenjenih rekonstrukcij.
V okviru proračunskih postavk za tekoče in investicijsko vzdrževanje cest bo občina zagotavljala
ustrezno stanje na lokalnih cestah.
V letu 2018 je občina v okviru LAS Zasavja (poleg LAS Zasavje so pri vlogi sodelovali še
naslednji LAS-i: LAS Mežiške doline, LAS Dolenjske in Bele Krajine, LAS Po poteh dediščine od
Turjaka do Kolpe in LAS Raznolikost podeželja) oddala vlogo na 4. javni razpis za Podukrep
19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine projekt »Skupaj za
varni jutri« V primeru, da bo občina na projektu uspešna, se bo v okviru aktivnosti na projektu
izvajalo programe izobraževanja in usposabljanja prostovoljcev (prvih posredovalcev) in
nabavilo opremo, ki je potrebna za izobraževanje in reševanje življenj.
Med pomembnejše investicije v letu 2019 se umešča tudi nakup poslovnega prostora Vašhava
s pripadajočim zemljiščem.
V okviru pridobivanja evropskih sredstev in sredstev državnega proračuna bo občina prek
razpisa LAS zagotavljala potrebna sofinancerska sredstva za realizacijo projekta »Povezovanje
za znanje Šentgotard« in projekta »Revitalizacija javnih objektov Šentlambert«.
V predlogu proračuna občine Zagorje ob Savi za leto 2019 se zagotavljajo sredstva za
investicije v vodovodne sisteme Čemšenik, Prvine in Podkum, ki bodo omogočale, da bodo ti
vodovodi preneseni v upravljanje na JP Komunalo Zagorje d.o.o. . V proračunu so zagotovljena
tudi sredstva za izvedbo rekonstrukcij najnujnejših odsekov javnega vodovodnega omrežja na
območju Zagorja in Kisovca, vzporedno z obnavljanjem javno kanalizacijskega omrežja.
V okviru programa Urejanje pokopališč in pogrebne dokumentacije občina načrtuje dopolniti
obstoječo projektno dokumentacijo s projektno dokumentacijo za GD in v letu 2019 pridobiti
dokumentacijo za izvedbo gradnje širitve pokopališča Šentlambert. V letu 2019 občina načrtuje
pristopiti k odkupu zemljišč, potrebnih za razširitev pokopališča in parkirnih površin pokopališča
Zagorje.
Občina Zagorje ob Savi v letu 2019 namenja ustrezna sredstva za investicijska vzdrževalna
dela v vseh šolskih in vrtčevskih objektih. Občina zagotavlja tudi večletni znaten delež sredstev
za celovito prenovo računalniške opreme v vseh osnovnih šolah, ki jo sofinancira država. Z
zaokrožitvijo lastništva občine nad celotnim območjem Evroparka in s sprejetjem podrobnega
prostorskega načrta za to območje, se tudi v letu 2019 namenjajo sredstva za postopna
vlaganja v športno-rekreativne površine. V okviru urejanja športno-rekreativnih površin pa se v
predlogu proračuna sredstva namenjajo tudi za postopno urejanja rekreacijskih površin na
območju Kisovca.
Velik delež odhodkov proračuna za leto 2019 sicer obsegajo tekoči odhodki in tekoči transferi.
Največji delež gre za področja izobraževanja s poudarkom na predšolski vzgoji, socialnega
varstva, kulture in športa, zdravstva ter zaščite in reševanja. Na teh področjih deluje večina
javnih zavodov ter vzgojno-izobraževalnih ustanov, katerih dejavnost financira občinski
proračun. Zavodom bo v skladu z njihovimi potrebami občina sofinancirala javna dela. Na
področju zdravstvenega varstva bo proračun financiral dodatne programe Zdravstvenega doma
Zagorje, zagotovljena pa so tudi sredstva za opremljanje prvih posredovalcev, ki delujejo v
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okviru Gasilske zveze Zagorje. Proračun bo zagotavljal pokrivanje materialnih stroškov
vzgojno-izobraževalnih zavodov, sofinanciral bo dejavnost Vrtca Zagorje in drugih vrtcev, v
katere so vključeni otroci s stalnim bivališčem v Zagorju ob Savi, subvencioniral bo ceno
programov predšolske vzgoje, kot to določa zakonodaja. S področja socialnega varstva občina
tudi v letu 2019 prevzema celo vrsto obveznosti sofinanciranja ali pokrivanja stroškov v celoti za
področja enkratne pomoči staršem ob rojstvu otroka, nadomestil za družinske pomočnike,
domske oskrbe občanov, pomoči na domu, stroškov pokopa za umrle brez dohodkov,
subvencioniranja najemnin, mesečnih avtobusnih vozovnic za upokojence in plačila prehrane
učencem iz socialno šibkih družin. Poleg tega bo občina sofinancirala dejavnost Rdečega križa
ter drugih društev in organizacij s področja socialne ali humanitarne dejavnosti. V skladu s
prevzetimi obveznostmi bo občina zagotavljala sredstva za nadomestila za brezplačne šolske
prevoze. Prek razpisov bo občina zagotavljala sredstva za delovanje številnih društev na
različnih področjih, prek razpisov za projekte posebnega pomena pa bo aktivnim društvom
zagotavljala še dodatna sredstva za njihove projekte. Prek razpisov bo občina sofinancirala
delovanje veteranskih organizacij, sofinancirala bo dejavnost Društva upokojencev Zagorje. S
področja kulture bo občina zagotavljala delovanje Kulturnega centra Delavski dom Zagorje in
Knjižnice Zagorje, sofinancirala bo dejavnost Javnega sklada za kulturne dejavnosti, kulturna
društva pa bodo tako kot ostala sofinancirana prek razpisov. Enako bo na področju športa s
financiranjem delovanja Zavoda za šport in sofinanciranjem športnih društev prek razpisov. S
sofinanciranjem delovanja Zasavske ljudske univerze bo občina podpirala izobraževanje
odraslih. V tretjinskem deležu bo občina sofinancirala delovanje Regioanlne razvojne agencije,
na področju kmetijstva bo občina prek razpisov sofinancirala vlaganja v kmetijska gospodarstva
in sofinancirala delovanje Partnerstva LAS s podporo projektom za razvoj podeželja.
V skladu s pravilnikom bo občinski proračun financiral dejavnost krajevnih skupnosti, ki veliko
večino prejetih sredstev vlagajo v vzdrževanje cestne infrastrukture in v izvajanje zimske službe.
Sistem zaščite in reševanja na območju občine Zagorje je prav tako deležen posebne skrbi, saj
naravne nesreče občini ne prizanašajo. Občina je uspešna pri pridobivanju sofinancerskih
sredstev države za sanacijo številnih plazov in posledic neugodnih vremenskih dogodkov.
Proračun financira sistem Civilne zaščite skupaj s programom opremljanja, prek Gasilske zveze
Zagorje pa sofinancira dejavnost 14-ih gasilskih društev, pri čemer je v veliko pomoč pri
planiranju sredstev dobro pripravljen plan opremljanja, ki ga je pripravila Gasilska zveza. V
proračunu 2019 je Gasilski zvezi Zagorje namenjenih nekaj več sredstev predvsem zaradi
nujnosti nakupa gasilskega vozila s cisterno.
Občina Zagorje ob Savi si prizadeva za zmanjšanje onesnaženosti zraka s prašnimi delci in
racionalnejšo rabo energije zato kot edina občina v Sloveniji tudi v letu 2019 ohranja
subvencioniranje zamenjave starih kurilnih naprav na trda goriva s toplotnimi črpalkami. Občina
vse leto izvaja izobraževanja s področja učinkovitejše rabe energije in obnovljivih virov energije,
občanom omogoča dostop do brezplačnega energetskega svetovanja in uporabnike javnih
objektov redno spodbuja k učinkovitejši rabi energije.
Občina bo nadaljevala s postopki informatizacije in digitalizaciji občinske uprave. V letu 2019 bo
posodobila informacijski sistem z novimi strežniki, ki bodo omogočali prenos sistema v
»informacijski oblak«. Prenos v »oblak« bo izveden, ko bo to dopuščalo državno omrežje
HKOM. Zaradi tega se po večletnem izrazitem krčenju v letu 2018 in 2019 delno povečujejo
materialni stroški občinske uprave, vendar bo sistem v nadaljevanju omogočal nadgradnjo za
celovit prehod na e-poslovanje z občani.
Predlagani proračun Občine Zagorje ob Savi za leto 2019 je gleda na obseg prihodkov realen in
v celoti izvršljiv, saj zagotavlja financiranje vseh navedenih projektov v okviru investicijskega
dela, hkrati pa zagotavlja nemoteno financiranje tekočega dela odhodkov. Na podlagi tako
zastavljenega proračuna bo občina sproti poravnavala vse obveznosti, tako kot doslej. Občina
bo tako kot doslej ob pomoči Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi sproti reagirala ob
nepredvidenih situacijah in skušala skozi vse leto pridobivati dodatna sredstva za financiranje
projektov, ki so pomembni za naše občane in za razvoj občine.
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