
1 

 

 

OBČINA BISTRICA OB SOTLI 

Bistrica ob Sotli 17 

 

3256  BISTRICA OB SOTLI 

 

 

 

 

 

 

ZAKLJUČNI  RAČUN 

 

PRORAČUNA OBČINE BISTRICA OB SOTLI  

 

ZA LETO 2018 

O B R A Z L O Ž I T V E  N A Č R T A  R A Z V O J N I H  P R O G R A M O V  

 

                                  

 

                       

 

 

 

 

Marec 2019 

 

 

 

 

 

 



2 

 

06019001 - Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter 
strokovna pomoč lokalnim organom in službam  

0040 - Izdelava projektne dokumentacije za prijave na razpise  

Namen investicije je bila izdelava investicijske dokumentacije (DIIP, IP, analize 
stroškov in koristi) za prijave na javne razpise. 

V letu 2018 so bili na tem področju realizirani investicijski odhodki v višini 190 EUR 
za izdelavo idejne rešitve ureditve prostora za projekt urbana obrt. 

 

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 
občinske uprave  

0029 - NAKUP OPREME ZA DELOVANJE OBČINSKE UPRAVE  

 

Namen investicije je bil nakup programske, strojne računalniške in druge opreme ter 
pisarniškega pohištva za delo občinske uprave. Cilj je v zagotovitvi normalnih 
pogojev za delo občinske uprave in za delo s strankami. 

Modernizacija uprave se izvaja po potrebi in je stalna naloga občinske uprave. V letu 
2018 je bilo  na tem projektu realiziranih 5.423 EUR. Sredstva so bila porabljena za 
za nabavo novega severja, nakup antivirusnih programov, tabličnega računalnika in 
za nakup pisarniškega pohištva. 

 

07039001 - Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih 
dogodkih  

0028 - NAKUP OPREME ZA CIVILNO ZAŠČITO IN PGD  

 

Cilj je v zagotavljanju ustrezne opremljenosti PGD in civilne zaščite na območju 
občine z gasilsko reševalno in osebno zaščitno opremo.  

V letu 2018 se je nabavila gasilska reševalna in zaščitna oprema za delovanje civilne 
zaščite na območju občine v vrednosti 2.612 EUR. 

 

11029004 - Ukrepi za stabilizacijo trga  

0031 - SUBVENCIJE V KMETIJSTVU  

V letu 2018 smo izplačali  sredstva za subvencije  v naložbe v kmetijska 
gospodarstva in pomoči pri plačilu zavarovalnih premij v kmetijstvu v skladu s 
pravilnikom in pogoji določenimi v razpisu v višini 17.442 EUR. 
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11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest  

0015 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST  

 

Za investicijsko vzdrževanje gozdnih cest v državnih in zasebnih gozdovih v skladu s 
letnim programom dela smo realizirali 1.077 EUR. Redno vzdrževanje gozdnih cest 
je stalna naloga občine.  

 

12029001 - Oskrba z električno energijo                                                               

0160 - Polnilne postaje za električna vozila                                                      

Za  postavitev polnilne postaje za električna vozila je bilo porabljeno 3.636 EUR. Za 
investicijo je bilo odobreno sofinanciranje v višini 3.000 EUR iz Eko sklada j.s. 

 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest  

0016 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LC IN JP                            

Namen investicije je redno investicijsko vzdrževanje  lokalnih cest in javnih poti, z 
namenom zagotavljati ustrezno prevoznost in varnost. V letu 2018 so bila izvedena 
investicijsko vzdrževalna dela (sanacija jarkov, ureditev odvodnjavanja, preplastitve, 
nadzor nad deli) v skupni višini 142.419 EUR. 

 

0157 SANACIJA DELA CESTIŠČA – POSLEDICA PLAZU NA LC PRI PEČEMEKU                                                                                                

Opravljena  je bila  sanacija plazu, ki je neposredno ogrožala cestno infrastrukturo. 
Za investicijo je bilo porabljeno skupno 2.320 EUR. Za investicije smo  pridobili 
sredstva iz državnega proračuna – 23. čl. ZFO1 v višini 1.644 EUR. 

   

0158 OBNOVA LC KUNŠPERK – ŠKRABAR                                        

Opravljena  je bila  sanacija plazu , ki je neposredno ogrožala cestno infrastrukturo. 
Za investicijo je bilo porabljeno skupno 19.983 EUR. Za investicije smo  pridobili 
sredstva iz Ministrstva za okolje in prostor v višini 16.380 EUR. 

 

0159 KOPINJA LOKA, HERCELJ – VIDEJŠKI                                                    

Opravljena  je bila  sanacija plazu , ki je neposredno ogrožala cestno infrastrukturo. 
Za investicijo je bilo porabljeno skupno 47.557 EUR. Za investicije smo  pridobili 
sredstva iz Ministrstva za okolje in prostor v višini 38.981 EUR. 
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14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva  

0048 - SUBVENCIJE V GOSPODARSTVO  

Za ukrepe v  podjetništvu  in malem gospodarstvu v letu 2018 za subvencioniranje 
novih zaposlitev in samozaposlitev  v skladu z javnim  razpisom ni bilo realiziranih 
odhodkov. 

 

14039002 – Spodbujanje  razvoja turizma in gostinstva                   

 

0146 - Trajnostni razvoj Lisce za zdravo Posavje 

 

Občina Bistrica ob Sotli je kot partner v projektu Trajnostni razvoj Lisce za zdravo 
Posavje kandidirala na razpisu za pridobitev dela nepovratnih sredstev. 

Občina Bistrica ob Sotli je izvedla aktivnosti investicijsko vzdrževalnih del ter nakup 
opreme v Bistrici ob Sotli z namenom krepitve zdravega odnosa do narave in gibanja 
v naravi. 

Pred vstopom v center Bistrice ob Sotli se je uredil primeren prostor za parkiranje na 
parcelni številki 712, k.o. Zagaj (lastnik Občina Bistrica ob Sotli).   

Postavile so se  klopi, informativna tabla ter koši za ločeno zbiranje odpadkov.  Za 
projekt je bilo porabljeno 8.957 EUR. Za projekt so odobrena evropska sredstva, ki 
bodo predvidoma nakazana v letu 2019.  

 

0150 STRATEGIJA TURIZMA OBČINE BISTRICA OB SOTLI              

 V letu 2018 se je pričela  izdelava strategije razvoja turizma Občin Podčetrtek, Kozje 
in Bistrica ob Sotli, projekt še ni bil v celoti zaključen, zato realizacije na tem področju 
v letu 2018 še ni bilo. 

 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki  

0073 - INVESTICIJSKI TRANSFERI TUNCOVEC  

Za investicijsko vzdrževanje zbirnega centra za zbiranje odpadkov Tuncovec smo iz 
proračuna  v letu 2018 namenili 2.701 EUR. Projekt v sodelovanju z občino izvaja 
javno podjetje OKP d.o.o.  

 

0122 – INVESTICIJE V RCERO  

V letu 2018 so bili realizirani investicijski transferi v Regijski center za ločeno zbiranje 
odpadkov v Celju v višini 2.352 EUR.  Projekt v sodelovanju z občino izvaja podjetje 
Simbio d.o.o.  
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0138 – IZGRADNJA CENTRA ZA LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV    

 

V letu 2018 je bila izvedena investicija v ureditev zbirnega centra za ločeno zbiranje  
odpadkov v Bistrici ob Sotli na lokaciji v Polju pri Bistrici. Nabavljen je bil kontejner za 
delavce, uredila se je javna razsvetljava in videonadzor nad območjem zbirnega 
centra. Za investicijo je bilo porabljeno  14.393 EUR.   

 

 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo  

0004 - IZGRADNJA KANALIZCIJSKEGA OMREŽJA  

 

V ta program so bile  vključene investicije v izgradnjo in obnovo fekalne kanalizacija, 
meteorna kanalizacija in vodovodno omrežje (investicije) in javna razsvetljava 
(investicije). Namen je zagotoviti izgradnjo kanalizacijskega omrežja z odvajanjem na 
čistilno napravo.  Vrednost projekta je v letu 2018 znašala 24.222 EUR. Projekt  je  
izvajalo podjetje OKP d.o.o. 

 

 

0128 SOFINANCIRANJE  IZGRADNJE MALIH ČISTILNIH  NAPRAV                                                                                                                                                                                 

V letu 2018 se je občanom v skladu z razpisom sofinancirala izgradnja malih čistilnih 
naprav.  Porabljenih je bilo   1.000 EUR. 

 

0143 ČISTILNA NAPRAVA KUNŠPERK 

V letu 2018 je bilo za izgradnjo čistilne naprave Kunšperk porabljeno 197.072 EUR. 
Investicija se je zaključila v letu 2018. Za investicijo so odobrena povratna in 
nepovratna sredstva MGRT. 

 

 

0145 IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJO ČISTILNIH 
NAPRAV 

V letu 2018 za projektno dokumentacijo za izgradnjo čistilnih naprav  ni bilo 
porabljenih sredstev. 

 

0155 PRIKLJUČITEV ČN KUNŠPERK NA KANALIZACIJSKO OMREŽJE                                    
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V letu 2018 smo pričeli z aktivnostmi povezanimi s priključitvijo  čistilne naprave 
Kunšperk na kanalizacijsko omrežje. Nabavljena in montirana je bila oprema za  
lokalno avtomatiko in daljinski nadzor ČN Kunšperk  in kanalizacijskega črpališča. 
Opravljena je bila tudi ter izvedba obratovanja za obdobje šestih mesecev do 
pridobitve pozitivnega poročila do izvedbe prvih meritev. Izvedbena dela povezana s 
priključitvino na ČN Kunšperk na kanalizacijsko omrežje so v letu 2018 znašala 
10.926 EUR. 

 

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot  

0149 – ZELENA DOŽIVETJA POSAVJA 

 

Predmet investicije je bila revitalizacija manjših degradiranih in zapuščenih urbanih 
območij v mestih Krško, Sevnica, Radeče, Bistrica ob Sotli, Kostanjevica na Krki in 
Brežice. Za izvedbo projekta so bila odobrena evropska sredstva, ki so bila nakazana 
v letu 2019 . V okviru projekta je bilo izvedeno odstranjevanje ambrozije in postavitev 
senzoričnih igral v okolici osnovne šole. Za projekt je bilo porabljeno 7.532 EUR. 

 

16039001 - Oskrba z vodo  

0080 - VZDRŽEVANJE VODOOSKRBNE INFRASTRUKTURE  

Cilj razvojnega programa je zagotovitev nemotene in zdravstevno neoporečne oskrbe 
z vodo po vsej občini. V ta namen se dograjuje, predvsem pa postopoma obnavlja 
posamezne odseke vodovodnega omrežja.  V letu 2018 je bilo na tem projektu 
realizirano 18.178 EUR. Projekt  je izvajalo podjetje OKP d.o.o. 

 

0119 – POSODOBITEV VODOVODNEGA SISTEMA BISTRICA OB SOTLI 

Projekt se v letu 2018 ni izvajal. 

 

0165  - HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINAH 
BREŽICE IN  BISTRICA OB SOTLI       

 

Občina Bistrica ob Sotli ima namen z investicijo izboljšati javno vodooskrbo, ki se 
trenutno srečuje s problemi glede kakovosti vode iz javnega vodovodnega sistema, 
glede zagotavljanja zadostnih količin vode z ustreznimi pritiski in glede vodnih izgub. 
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Sredstva v višini 12.101 EUR so bila porabljena za izdelavo dokumenta identifikacije 
investicijskega projekta in za izdelavo geodetskih posnetkov odsekov predvidene 
trase vodovoda na območju občine Bistrica ob Sotli.    

  

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost  

0037 –INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE NA MRLIŠKI VEŽICI  

 

V letu 2018 je bil izdelan mozaik v mrliški vežici, katerega stroški so znašali 6.012 
EUR. 

 

16039005 - Druge komunalne dejavnosti  

 

0041 - KATASTER KOMUNALNIH NAPRAV  

 

Namen investicije je bil nakup programske opreme za vzpostavitev katastra 
komunalnih naprav. V letu 2018 je bilo na tem projektu realizirano 619 EUR. 

Projekt v sodelovanju z občino izvaja javno podjetje OKP d.o.o.  

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju  

0046 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH STANOVANJ  

 

Namen investicijskih vlaganj je zagotavljanje primerne vzdrževanosti občinskih 
stanovanj. V letu 2018 smo na  tem področju realizirali 5.715 eur odhodkov. Sredstva 
so bila porabljena za redno investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj. 

 

 

16069002 - Nakup zemljišč  

0025 - NAKUP ZEMLJIŠČ  

 

V letu 2018 je bil realiziran nakup kmetijskega zemljišča od CM Celje  v stečaju v 
višini 1.377 EUR.  

 

17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov  

0074 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE NA ZP BISTRICA OB SOTLI 
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Sredstva v višini 3.000 EUR so bila porabljena za sofinanciranje priročnega 
laboratorija splošnemu zdravniku v ambulanti na Zdravstveni postaji Bistrica ob Sotli.  

 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina  

 

18028 - UREDITEV BRATUŠEVE HIŠE 

 

V letu 2018 je bila  načrtovana izdelava projektne dokumentacije za ureditev 
notranjosti Bratuševe domačije in začetek izvedbenih del, da se bo lahko na domačiji 
izvajala določena vsebina. Projekt se v letu 2018 še ni pričel izvajati ,zato ni bilo 
realiziranih odhodkov. 

 

 

0154 –UREDITEV PROSTOROV V GABRONKI 

 

V letu 2018 se je opremljalo notranje prostore v objektu Gabronka. Nabavljeno je bilo 
pohištvo, opremila se je kuhinja in sprejemnica.  Za investicijo je bilo porabljeno 
14.578 EUR. 

 

0156 –OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE 

 

V letu 2018 je občina sofinancirala investicijsko vzdrževalna dela v višini 15.000  na 
sakralni kulturni dediščini (okolica  župnijske cerkve Sv. Peter). 

 

18059001 – Programi športa  

0152 – OBNOVA ŠPORTNEGA OBJEKTA 

 

Začela se je načrtovana obnova dotrajanega športnega  objekta. Obnova se bo 
nadaljevala v letu 2019. Realizacije na tem projektu v letu 2018 še ni bilo.  

 

19039001 - Osnovno šolstvo  

0083 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE NA OSNOVNI ŠOLI  

 

Namen investicije je bila izvedba nujnih  vzdrževalnih del v objektu šole in vrtca.  
Izvedena so bila slikopleskarska dela na OŠ, opravljena je bila tudi zamenjava 
dotrajanih  notranjih  vrat  v objektu osnovne šole in vrtca. Vrednost investicijskega 
vzdrževanja v letu 2018  je znašala 19.490 EUR. 


