
 

OBČINA BISTRICA OB SOTLI 

Bistrica ob Sotli 17 

 

3256  BISTRICA OB SOTLI 

 

 

 

 

 

 

ZAKLJUČNI  RAČUN 

 

PRORAČUNA OBČINE BISTRICA OB SOTLI  

 

ZA LETO 2017 

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 2018 

 

 

 

 

 

 



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 2017 investicijski odhodki na tem področju niso bili realizirani. 

 

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 
2017 je bilo  na tem projektu realiziranih 1950 EUR. Sredstva so bila porabljena za 
za nabavo računalnika  in računalniške opreme. 

 

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 2017 se je nabavila gasilska reševalna in zaščitna oprema za delovanje civilne 
zaščite na območju občine v vrednosti 2.831 EUR. 

 

 

 

11029004 - Ukrepi za stabilizacijo trga  

0031 - SUBVENCIJE V KMETIJSTVU  

V letu 2017 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 17.897 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 961 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 2017 so bila izvedena 
investicijsko vzdrževalna dela (sanacija jarkov, ureditev odvodnjavanja, preplastitve, 
nadzor nad deli) v skupni višini 75.173 EUR. 

   

0141 SANACIJA POSLEDIC PLAZOV NA  LC IN JP                            

 

V letu 2017 so se izvajale investicije sanacije večih  plazov, ki so neposredno 
ogrožali cestno infrastrukturo. Za sanacijo posledic plazov smo iz proračuna namenili 
56.170 EUR. 

 

0148 SANACIJA JP 818390 ZAVOJ BOBOVEC (JAVEŠEK)               

 

Izvedena je bila sanacija plazu na občinski cesti Zavoj Bobovec  (Javeršek) v skupni 
višini 29.326 EUR. Investicijo je sofinanciralo Ministrstvo za okolje in prostor.  

 

 

 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva  

0048 - SUBVENCIJE V GOSPODARSTVO  

Za ukrepe v  podjetništvu  in malem gospodarstvu je bilo v letu 2017 za 
subvencioniranje novih zaposlitev in samozaposlitev  v skladu z javnim  razpisom 
realiziranih 1.500 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 2017 namenili 1.935 EUR. Projekt v sodelovanju z občino izvaja 
javno podjetje OKP d.o.o.  

 

0122 – INVESTICIJE V RCERO  

V letu 2017 so bili realizirani investicijski transferi v Regijski center za ločeno zbiranje 
odpadkov v Celju v višini 2.556 EUR.  Projekt v sodelovanju z občino izvaja 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 2017 znašala 1.038 EUR. Projekt  je  
izvajalo podjetje OKP d.o.o. 

 

 

0128 SOFINANCIRANJE  IZGRADNJE MALIH ČISTILNIH  NAPRAV                                                                                                                                                                                 

V letu 2017 se je občanom v skladu z razpisom sofinancirala izgradnja malih čistilnih 
naprav.  Porabljenih je bilo   3.640 EUR. 

 

0143 ČISTILNA NAPRAVA KUNŠPERK 

V letu 2017 je bilo za izgradnjo čistilne naprave Kunšperk porabljeno 136.942 EUR. 
Izgradnja se bo nadaljevala v letu 2018. Za investicijo so odobrena povratna in 
nepovratna sredstva MGRT. 

 

 

0145 IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJO ČISTILNIH 
NAPRAV 

V letu 2017 je bilo za projektno dokumentacijo za izgradnjo čistilnih naprav  na 
območju občine porabljeno 2.793 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 2017 je bilo na tem projektu 
realizirano 27.463 EUR. Projekt  je izvajalo podjetje OKP d.o.o. 

 

0119 – POSODOBITEV VODOVODNEGA SISTEMA BISTRICA OB SOTLI 

Projekt se v letu 2017 ni izvajal.  

  

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost  

0105 – UREDITEV  MRLIŠKE VEŽICE  

 

V letu 2017 se je nabavila dodatna oprema za ozvočenje  v vrednosti 1.252 EUR. 

 

16039005 - Druge komunalne dejavnosti  

 

0041 - KATASTER KOMUNALNIH NAPRAV  

 

Namen investicije je bil nakup programske opreme za vzpostavitev katastra 
komunalnih naprav. V letu 2017 je bilo na tem projektu realizirano 586 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 2017 smo na  tem področju realizirali 8.000 eur odhodkov. Sredstva 
so bila porabljena za redno investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj. 

 

16069001 – Urejanje občinskih zemljišč  

0139 – UREJANJE TRŠKEGA JEDRA –POSTAVITEV KOZOLCA                                                     

 

V letu 2017 je bila izvedena  postavitev kozolca s sanitarijami na občinski ploščadi v 
skupni vrednosti 79.707 EUR. 

 



16069002 - Nakup zemljišč  

0025 - NAKUP ZEMLJIŠČ  

 

Nakup stavbnih in kmetijskih zemljišč v občini v letu 2017 ni bil realiziran. 

 

 

17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov  

0074 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE NA ZP BISTRICA OB SOTLI 

 

Sredstva v višini 981 EUR so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje na 
Zdravstveni postaji Bistrica ob Sotli in sicer za ureditev sanitarij za invalide ter za 
druga vzdrževalna dela. 

 

 

17079001 – Nujno zdravstveno varstvo  

0144 – NAKUP TERMINALOV IN DEFIBRILATORJEV ZA ZD IN ZP ŠMARJE PRI 
JELŠAH 

 

V letu 2017 so bili nabavljeni terminali in defibrilatorji  v vrednosti 19.467 EUR za 
zdravstvene postaje in Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah. Investicijo je financiralo 
Ministrstvo za zdravje in Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah. 

 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina  

 

0110 –UREDITEV GABRONKE 

 

V letu 2016 in 2017 se je izvajala obnova notranjosti v objektu Gabronka,  Za obnovo 
je bilov letu 2017  porabljeno 69.533 EUR. Projekt je s sredstvi  23 člena ZFO-1 
sofinanciralo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.  

 

0147 –NABAVA POHIŠTVA ZA  GABRONKO 

 

V letu 2017 je bilo nabavljeno rabljeno pohištvo za Gabronko v vrednosti 2.075 EUR. 

 



18059001 – Programi športa  

0135 – INVESTICIJE V ŠPORTNO INFRASTRUKTURO IN OPREMO 

 

V letu 2017 je bila izvedena  obnova dotrajanih garderob in sanitarij v objektu 
telovadnice OŠ Bistrica ob Sotli v vrednosti 47.263 EUR. 

Investicijo  je sofinancirala Fundacije za šport. 

 

 


