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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 2014 nismo realizirali odhodkov iz tega naslova. 

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 2014 je 
bilo  na tem projektu realiziranih 3.877,42 EUR. Sredstva so bila porabljena za nadgradnjo 
programske opreme za računovodske programe. 

 

0127 – VZDRŽEVALNA DELA  - UREDITEV OKOLICE OBČINSKE 
STAVBE 

Namen investicije je bila ureditev okolice občinske stavb na tem področju ni bilo porabljenih 
sredstev. 

 
 

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 2014 se je nabavila gasilska reševalna in zaščitna oprema za delovanje PGD in civilne 
zaščite na območju občine v vrednosti 4.962,43 EUR. 

 

07039002 - Protipožarna varnost  

0098 - NAKUP GASILSKEGA VOZILA  

 



V letu 2014 smo za odplačilo gasilskega vozila za intervencije iz proračuna namenili  27.000 
EUR. Cilj je v zagotavljanju ustrezne opremljenosti PGD na območju občine za posredovanje 
ob intervencijah.   

 

11029004 - Ukrepi za stabilizacijo trga  

0031 - SUBVENCIJE V KMETIJSTVU  

V letu 2014 smo izplačali  sredstva za subvencije  raznih ukrepov v kmetijstvu v skladu s 
pravilnikom in pogoji določenimi v razpisu v višini 13.702,21 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 16.526,40 EUR. Redno vzdrževanje gozdnih cest je stalna 
naloga občine. V letu 2014 je občina za investicijsko vzdrževanje gozdnih cest po žledolomu 
dobila dodatna sredstva v višini 15.250,17 EUR, zato je realizacija v letu 2014 višja od 
predvidene. 

 

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 2014 na tem projektu ni bilo realiziranih 
izdatkov. 

   

0112 OBNOVA CEST HRASTJE - ČREŠNJEVEC   

Obnova je  zajemala lokalno cesto LC št. 318010 Elektro - Hrastje - Boštjančič v dolžini 
2.756 m, LC 318020 Trebče - Križan vrh - Kopinja Loka v dolžini 300 m (odsek), LC 318150 
Sp. Trebče - Črešnjevec v dolžini 500 m (odsek), JP 818100 Ulčnik - Črešnjevec v dolžini 
500 m (odsek), LC 318050 Elektro - Hrastje - graben, v dolžini 2.366 m in JP 818280 Elektro 
- Okič v dolžini 1.338 m. Skupna dolžina vseh najbolj perečih oz. problematičnih obmejnih 
cest je znašala 7.760 m. V letu 2014 je bilo za to investicijo porabljenih 239.971,62 EUR. 
Projekt je bil sofinanciran preko javnega razpisa za prednostno usmeritev "Razvoj obmejnih 
območij s Hrvaško" v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih 
potencialov za obdobje 2007-2014. V letu 2014 je bil projekt sofinanciran iz evropskih 
sredstev in iz sredstev proračuna RS  v višini 196.698,05 EUR.  



 

0113 OBNOVA CEST SV. KRIŽ  

Ta obnova je zajemala lokalno cesto LC št. 318070 219 - Sv. Križ - Videnšek v dolžini 2.143 
m, JP  818340 Sinkovič - Narat v dolžini 360 m, JP 818350  Sv. Križ - Denžič v dolžini 495 
m (odsek), JP 3818510 Geršak v dolžini 1.010 m in JP 818540 Baček - Sv. Križ v dolžini 200 
m (odsek), JP 818580 Polje - Molovnjak v dolžini 1.250 m (odsek). Skupna dolžina vseh 
najbolj perečih oz. problematičnih obmejnih cest je znašala 5.458 m. V letu 2014 je bilo za to 
investicijo porabljenih 210.766,93 EUR. Projekt je bil sofinanciran preko javnega razpisa za 
prednostno usmeritev "Razvoj obmejnih območij s Hrvaško" v okviru Operativnega programa 
krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2014. V letu 2014 je bil projekt 
sofinanciran iz evropskih sredstev  in iz sredstev proračuna RS  v višini 170.817,71 EUR.  

 

 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva  

0048 - SUBVENCIJE V GOSPODARSTVO  

Za subvencije  raznih ukrepov v gospodarstvu in podjetništvu v skladu s pravilnikom in 
pogoji, določenimi v razpisu smo v letu 2014 namenili 3.000 EUR. 

 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva                               
 

0111 – POSAVSKA ŠPAJZA                                                                      

Sredstva so bila realizirana  za ureditev tržnega prostora za trženje lokalnih produktov v 
prostorih bivšega Čepinovega gospodarskega poslopja. Projekt se je izvajal v sodelovanju z 
RRA Posavje iz razpisnih sredstev za razvoj regij.  Vrednost projekta je znašala 131.778,19 
EUR, sofinanciranje iz sredstev za razvoj regij je znašalo 91.401,90 EUR. 

 

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 bo zajela 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 2014 se je projekt začel izvajati na tem področju je bilo realizirano 26.130,33 EUR, od 
tega je znašalo sofinanciranje iz evropskih virov 18.205,55 EUR. Projekt se bo zaključil v letu 
2015. 

 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki  

0073 - INVESTICIJSKI TRANSFERI TUNCOVEC  

Za investicijsko vzdrževanje zbirnega centra za zbiranje odpadkov Tuncovec smo iz 
proračuna  v letu 2014 namenili 6.942,05 EUR. Projekt v sodelovanju z občino izvaja javno 
podjetje OKP d.o.o.  

 

0122 – INVESTICIJE V RCERO  

V letu 2014 so bili realizirani investicijski transferi v Regijski center za ločeno zbiranje 
odpadkov v Celju v višini 2.337,20 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 2014 znašala 585,21 EUR. Projekt  je  izvajlo podjetje OKP d.o.o. 

 

 

0128 SOFINANCIRANJE  IZGRADNJE MALIH ČISTILNIH  NAPRAV                         



V letu 2014 se je občanom v skladu z razpisom sofinancirala izgradnja malih čistilnih naprav.  
Porabljenih je bilo   2.543,15 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 2014 je bilo na tem projektu realizirano 36.590,18 EUR. 
Projekt  je izvajalo podjetje OKP d.o.o. 

 

0119 – POSODOBITEV VODOVODNEGA SISTEMA BISTRICA OB 
SOTLI 

Realizirano je bilo 200 EUR za dokumentacijo. Projekt se ni izvajal , ker občina zanj ni 
uspela pridobiti sredstev na razpisu.  

  

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost  

0105 - UREDITEV MRLIŠKE VEŽICE  

 

V letu 2014 se je nadaljevala  obnova mrliše vežice v Bistrici ob Sotli, nabavila se je tudi 
nova oprema. Cilj in namen projekta je zagotovitev  urejenega pokopališkega prostora in 
mrliške vežice. V letu 2014 je bilo na tem projektu realizirano 32.918,20 EUR. Iz sredstev 23. 
člena ZFO -1 je bilo sofinacirano 27.409,28 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  v 
letu 2014 ni bilo porabljenih sredstev.   

 

0041 - KATASTER KOMUNALNIH NAPRAV  

 

Namen investicije je bil nakup programske opreme za vzpostavitev katastra komunalnih 
naprav. V letu 2014 je bilo na tem projektu realizirano 766,12 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 2014 smo za redna investicijska vdrževalna dela namenili 1.430,83 EUR. 

 

16069002 - Nakup zemljišč  

0025 - NAKUP ZEMLJIŠČ  

 

Nakup stavbnih zemljišč v občini v letu 2014 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. Vrednost investicije v letu 2014 
je znašala 47.110,98 EUR. 

 

0110 - OBNOVA GOSPODARSKEGA POSLOPJA GABRONKA 
 

Projekt je bil realiziran v manjši meri od načrtovanega. Vrednost realizacije na tem projektu  
je znašala 244 EUR.  

18039005 – Drugi programi v kulturi  

0126 – INVESTICIJSKA VZDRŽAEVALNA DELA KULTURNI DOM 
 

V  letu 2014 je bil realiziran projekt v sanacijo kanalizacije v kulturnem domu v višini 46.709,33. 

18049002 – Podpora duhovnikom in verskim skupnostim  

0129 – OBNOVA ŽUPNIŠČA  

 

V letu 2014 je bilo načrtovano sofinanciranje obnove župnišča, ki je spomenik lokalnega 
pomena. V letu 2014 na tem projektu nismo realizirali odhodkov. 

 

19039001 - Osnovno šolstvo  

0083 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE NA OSNOVNI ŠOLI  

 



V letu 2014 so bila izvedena vzdrževalna dela na strehi objekta šole in telovadnice ter 
vzdrževalna dela na objektu stare šole Bistrica ob Stoli v vrednosti 27.012 EUR. 

 


