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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 2015 smo realizirali 1.320 EUR odhodkov iz tega naslova. Sredstva so bila 
porabljena za izdelavo študije za pridobitev jedrske takse. 

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 
2015 je bilo  na tem projektu realiziranih 2.035 EUR. Sredstva so bila porabljena za 
nakup programske opreme za obračun plač, nabavo govorniškega pulta, sortirnik 
kovancev za delo na pošti. 

 

0131 –UREDITEV PROSTOROV ZA POŠTO 

Namen investicije je bila prilagoditev prostorov za delovanje pogodbene pošte.  
Nabavljena je bila steklena stena, posodobljen varnostni sistem, opravljene 
zahtevane posodobitve glede električnih napeljav.  Za ta namen je bilo porabljenih 
3.884 EUR. 

 

 

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 2015 se je nabavila gasilska reševalna in zaščitna oprema za delovanje PGD 
in civilne zaščite na območju občine v vrednosti 1.245 EUR. 



 

 

11029004 - Ukrepi za stabilizacijo trga  

0031 - SUBVENCIJE V KMETIJSTVU  

V letu 2015 smo izplačali  sredstva za subvencije  raznih ukrepov v kmetijstvu v 
skladu s pravilnikom in pogoji določenimi v razpisu v višini 16.520 EUR. 

 

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 1.810 EUR. Redno vzdrževanje gozdnih cest 
je stalna naloga občine.  

 

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 2015 so bila izvedena 
investicijsko vzdrževalna dela (sanacija jarkov, ureditev odvodnjavanja, nadzor nad 
deli) v skupni višini 6.029. 
   

0132 –SANACIJA PLAZOV NA JP 818840 KUNŠPERK – METLIJE 

 

V letu 2015 se je izvajala  investicija v  sanacijo plazov na lokalni cesti Kunšperk – 
Metlije, v skladu s sanacijskimi elaborati.  Vrednost investicije je znašala 110.185 
EUR od tega je bilo 93.459 EUR pridobljeno iz državnega proračuna. 

 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva  

0048 - SUBVENCIJE V GOSPODARSTVO  

Za subvencije  raznih ukrepov v gospodarstvu in podjetništvu v letu 2015 ni bilo 
realiziranih izdatkov, saj na razpis nismo prejeli nobene prijave. 

 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva                               

 

 



0125 NE POZABIMO VASI                                                                                        

Namen in cilj:   

• Investicija »NE POZABIMO VASI«, ki jo vodi Občina Bistrica ob Sotli, 
predstavlja vlaganja v javno infrastrukturo v območjih s posebnim varstvenim 
režimom NATURA 2000, na območju Kunšperka in njegove okolice.  

 

1. Investicijski del  zajema ureditev krožne pešpoti, ki se prične v Bistrici ob Sotli, 
nadaljuje okrog Kunšperske gore, v sotesko Zelenjak in ob reki Sotli in zajema 
sledečo kulturno dediščino in naravne znamenitosti: 

• Kravaričeva domačija - Hiša Kunšperk 14 
• Kravaričeva domačija - Gospodarsko poslopje 
• Kravaričeva domačija - Svinjak 
• Golobova domačija - Hiša Kunšperk 12 
• Bavarska popkoresa 
• Reka Sotla 
• Soteska Zelenjak 
• Gozdni rezervat Kunšperk 
• Silovec 

 

Investicija obsega naslednja dela in vrste stroškov: 

- čiščenje brežin, čiščenje trase poti (odstranitev vej z motorno žago), urejanje 
okolice kulturne dediščine, ročni izkop in peščeni zasip, zasaditev drevoreda 

- ureditev razglednih točk in počivališča (čiščenje terena, enostaven objekt (klopi, 
miza), namestitev otroških igral) 

- postavitev oznak (postavitev drogov, namestitev informacijskih tabel, smerokazov, 
opozorilnih tabel) 

- informativna tabla s QR kodo(nakup, postavitev, inf. sistem), info monitor s 
povezavo do spleta 

 

V letu 2015 je bilo pri tem projektu  realizirano 127.858 EUR, od tega je znašalo 
sofinanciranje iz evropskih virov 90.821 EUR. Projekt se je  zaključil v letu 2015. 

 

0130– POSAVSKA ŠPAJZA  - DODATNA DELA                                                                    

Sredstva so bila realizirana  za dodatna dela pri ureditvi posavske špajze in sicer za 
ojačitev ostrešja ter ureditev dostopa do gospodarskega poslopja. V letu 2015 je bilo 
za ta projekt realizirano 14.152 EUR. 

 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki  

0073 - INVESTICIJSKI TRANSFERI TUNCOVEC  
Za investicijsko vzdrževanje zbirnega centra za zbiranje odpadkov Tuncovec smo iz 
proračuna  v letu 2015 namenili 2.673 EUR. Projekt v sodelovanju z občino izvaja 
javno podjetje OKP d.o.o.  



 

0122 – INVESTICIJE V RCERO  
V letu 2015 so bili realizirani investicijski transferi v Regijski center za ločeno zbiranje 
odpadkov v Celju v višini 5.851 EUR.  Projekt v sodelovanju z občino izvaja javno 
podjetje Simbio d.o.o.  

 

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 2015 znašala 1.170 EUR. Projekt  je  
izvajalo podjetje OKP d.o.o. 

 

 

0128 SOFINANCIRANJE  IZGRADNJE MALIH ČISTILNIH  NAPRAV                                              

V letu 2015 se je občanom v skladu z razpisom sofinancirala izgradnja malih čistilnih 
naprav.  Porabljenih je bilo   3.371  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 2015 je bilo na tem projektu 
realizirano 26.409 EUR. Projekt  je izvajalo podjetje OKP d.o.o. 

 

0119 – POSODOBITEV VODOVODNEGA SISTEMA BISTRICA OB SOTLI 

Realizirano je bilo 4.386 EUR za izdelavo elaborata  hidravlične študije.  

  

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost  

0037 – INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE NA  MRLIŠKI VEŽICI  
 

V letu 2015 se je za mrliško vežico nabavila oprema v vrednosti 530 EUR. 

 



16039005 - Druge komunalne dejavnosti  

0030 - OPREMA ZA UREJANJE OKOLJA  
Namen investicije je nakup opreme in orodja za urejanje okolja na terenu iz tega 
naslova  je bilo v letu 2015 porabljeno 418 EUR za nakup kosilnice.   

 

0041 - KATASTER KOMUNALNIH NAPRAV  
 

Namen investicije je bil nakup programske opreme za vzpostavitev katastra 
komunalnih naprav. V letu 2015 je bilo na tem projektu realizirano 511 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 2015 na tem področju nismo realizirali odhodkov. 

 

16069002 - Nakup zemljišč  

0025 - NAKUP ZEMLJIŠČ  
 

Nakup stavbnih zemljišč v občini v letu 2015 ni bil realiziran. 

 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina  

 

0108 – OBNOVA PROSTOROV V VEČNAMENSKI ZGRADBI SKUPNEGA 
POMENA ZA MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE SUŠILNICA                                                              

V letu  2013 in 2014 so bili v celoti prenovljeni prostori nekdanje sušilnice v objektu 
Kulturnega doma Bistrica ob Sotli. Prostori so namenjeni za  razna predavanja, 
razstave ter druge dogodke. Prostori so tudi v celoti na novo opremljeni. V letu 2015 
se dodatno opremljanje ni izvajalo. 

 

 

19039001 - Osnovno šolstvo  

0083 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE NA OSNOVNI ŠOLI  
 

V letu 2015 so bila izvedena redna vzdrževalna dela v objektu osnovne šole Bistrica 
ob Sotli v vrednosti 2.891 EUR. 



 


