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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 2019 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 
2019 je bilo  na tem projektu realiziranih 103 EUR. Sredstva so bila porabljena za 
nadgradnjo  računalnika. 

 

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 2019 se je nabavila gasilska reševalna in zaščitna oprema za delovanje civilne 
zaščite na območju občine v vrednosti 3.562 EUR. 

 

11029004 - Ukrepi za stabilizacijo trga  

0031 - SUBVENCIJE V KMETIJSTVU  

V letu 2019 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 13.983 EUR. 

 

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest  

0015 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST  
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Za investicijsko vzdrževanje gozdnih cest v državnih in zasebnih gozdovih v skladu s 
letnim programom dela smo realizirali 1.561 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 2019 so bila izvedena 
investicijsko vzdrževalna dela (sanacija jarkov, ureditev odvodnjavanja, preplastitve, 
nadzor nad deli) v skupni višini 87.804 EUR. 

  

0043 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA 

 

Projektna dokumentacija za ureditev petih avtobusnih postajališč v letu 2019 še ni 
bila izdelana. Projekt se bo izvajal v letu 2020. 

 

0141 SANACIJA POSLEDIC PLAZOV NA  LC IN JP                            

 

Za sanacijo posledic plazov smo iz proračuna namenili 1.586 EUR. Sredstva so bila 
porabljena za vgradnjo merilnikov za kontrolo plazišča. 

13069001 – Investicijska vlaganja v telekomunikacijska omrežja  

 

0142 IZGRADNJA OPTIČNEGA OMREŽJA  IN WIFI                                       

Namen investicije je bil pridobitev projektne dokumentacije za nadaljevanje izgradnje 
optičnega omrežja na območju občine in ureditev WIFI-ja. Investicija se je začela 
izvajati v letu 2019.  Sredstva iz proračuna za ta namen niso bila potrebna, saj so bila 
zagotovljena iz sredstev razpisa  neposredno izvajalcem investicije. 

 

 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva  

0048 - SUBVENCIJE V GOSPODARSTVO  

Za ukrepe v  podjetništvu  in malem gospodarstvu je bilo v letu 2019 za 
subvencioniranje novih zaposlitev,  samozaposlitev in za nove investicije na področju 
malega gospodarstva,  v skladu z javnim  razpisom realiziranih 1.315 EUR. 

 

14039002 – Spodbujanje  razvoja turizma in gostinstva                   
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0150 STRATEGIJA TURIZMA OBČINE BISTRICA OB SOTLI              

 V letu 2019 je bila dokončana   izdelava strategije razvoja turizma Občin Podčetrtek, 
Kozje in Bistrica ob Sotli. Za namen skupne izdelave strategije turizma je bilo 
porabljeno 2.000 EUR.  

 

0162 URBANA OBRT                                                                                          

Projekt se je izvajal v okviru LAS Posavje, občina je v projektu sodelovala kot 
partner. V okviru projekta so načrtovane v Občini Bistrica ob Sotli naslednje 
aktivnosti: 

Ureditev pomožnega prostora za izvajanje projekta "Urbana obrt" 
Izvedba dogodkov s prikazom starih obrti (nabava opreme)  
Priprava stalne razstave kovaškega orodja, vključno z opremo  
Nabava e-koles  

V letu  2019 smo pričeli z načrtovanjem projekta,  aktivnosti se bodo nadaljevale v 
letu 2020. Za projekt je  odobreno sofinanciranje iz evropskih sredstev.   

 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki  

0073 - INVESTICIJSKI TRANSFERI TUNCOVEC  

Za investicijsko vzdrževanje zbirnega centra za zbiranje odpadkov Tuncovec smo iz 
proračuna  v letu 2019 namenili 2.310 EUR. Projekt v sodelovanju z občino izvaja 
javno podjetje OKP d.o.o.  

 

0122 – INVESTICIJE V RCERO  

V letu 2019 so bili realizirani investicijski transferi v Regijski center za ločeno zbiranje 
odpadkov v Celju v višini 4.928 EUR.  Projekt v sodelovanju z občino izvaja podjetje 
Simbio d.o.o.  

 

0138 – IZGRADNJA CENTRA ZA LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV    

 

V letu 2019 je bila realizirana selitev zbirnega  centra za ločeno zbiranje odpadkov na 
drugo lokacijo. Za ta namen je bilo porabljeno 613  EUR.  

 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo  

0004 - IZGRADNJA KANALIZCIJSKEGA OMREŽJA  

 

V ta program so bile  vključene investicije v izgradnjo in obnovo fekalne kanalizacije 
in  meteorne kanalizacije. Namen je zagotoviti izgradnjo kanalizacijskega omrežja z 
odvajanjem na čistilno napravo.  Vrednost projekta je v letu 2019 znašala 23.558 
EUR. Projekt  je  izvajalo podjetje OKP d.o.o. 
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0128 SOFINANCIRANJE  IZGRADNJE MALIH ČISTILNIH  NAPRAV                                                                                                                                                                                 

V letu 2019 se je občanom v skladu z razpisom sofinancirala izgradnjo malih čistilnih 
naprav.  Porabljenih je bilo   1.750 EUR. 

 

0145 IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJO ČISTILNIH 
NAPRAV 

V letu 2019 za projektno dokumentacijo za izgradnjo čistilnih naprav  na območju 
občine ni bilo realizirane porabe. 

 

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, 
Brežice.  V letu 2019 je bilo za stroške dela na  projektu porabljeno 1.007 EUR. Za 
izvedbo projekta so bila odobrena evropska sredstva. 

 

16029003 - Prostorsko načrtovanje                                                           

0103 - OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT 

V letu 2019 je občina pričela z izdelavo občinskega prostorskega načrta (OPN), ki je 
temeljni prostorski akt občine. V njem se, ob upoštevanju usmeritev iz državnih 
prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev, določijo cilji in 
izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega 
pomena ter določijo pogoji umeščanja objektov v prostor. Občinski prostorski načrt je 
pomembna podlaga za racionalno in trajnostno načrtovanje vseh posegov v prostor v 
občini in za zagotavljanje kakovostnih pogojev za življenje in delo njenih prebivalcev.  
Za izdelavo OPN je bilo v letu 2019 porabljeni 9.760 EUR, z izdelavo OPN se bo 
nadaljevalo tudi v letu 2020. 

   

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 2019 je bilo na tem projektu 
realizirano 3.082 EUR. Projekt  je izvajalo podjetje OKP d.o.o. 
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0165  - HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINAH 
BREŽICE IN  BISTRICA OB  

 

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. 

Z investicijo je cilj doseči zanesljivo oskrbo s kvalitetno pitno vodo, zmanjšati vodne 
izgube in zaščito vodnih virov pred vplivi onesnaževanja in posodobiti vodovodni 
sistem na način, ki bo stroškovno, okoljsko in tehnično učinkovit z izvedbo 
rehabilitacije oz. obnove. 

Namen izvedbe skupnega projekta "Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema v 
občinah Brežice in Bistrica ob Sotli" je vzpostaviti kvaliteten sistem oskrbe s pitno 
vodo na območju občin Brežice in Bistrica ob Sotli, zagotoviti izboljšanje javne oskrbe 
s pitno vodo ter s tem zagotoviti boljšo in varnejšo oskrbo s pitno vodo, ter 
zmanjšanje vodnih izgub. 

Investicija bo zagotovila višjo kakovost življenja občanov, ohranjena bo poseljenost 
podeželja, zmanjšani bodo negativni vplivi na okolje (zamenjava vodovodnih cevi, ki 
bodo z izgradnjo novega vodovodnega omrežja opuščene, bo vsekakor pozitivno 
vplivalo na bivalno okolje in zdravje prebivalstva na obravnavanem območju).  

Projekt "Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema v občinah Brežice in Bistrica ob 
Sotli" je skupen projekt občin Brežice in Bistrica ob Sotli, saj gre za hidravlične 
izboljšave enega vodovodnega sistema, ki ima stično točko (navezavo) na lokaciji pri 
gradu Bizeljsko. 

Poleg tega se bodo zaradi kvalitetnejše oskrbe s pitno vodo iz javne vodovodne 
mreže izboljšale bivalne razmere predmetnega območja, kar posredno vpliva na 
demografsko sliko na obravnavanem območju in razširja možnosti za delovanje tega 
področja. Investicija bo imela tudi vpliv na povečano zadovoljstvu prebivalcev ter 
povečane možnostih za razvoj in konkurenčnost gospodarstva. 

Z izvedbo projekta bodo doseženi cilji, ki sovpadajo s cilji Operativnega programa 
izvajanja evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020:  

Racionalna raba pitne vode kot naravnega vira in zmanjšanje vodnih izgub na 
vodovodnem sistemu 
  Izboljšana javna oskrba s pitno vodo za 20.823 prebivalcev obeh občin. 
  Povečati zanesljivost oskrbe s kakovostno pitno vodo. 
  Zagotoviti zdravju primerno pitno vodo brez predhodnega prekuhavanja. 
  Dolgoročno  znižanje  stroškov  rednega  vzdrževanja  sistema  in  interventnih  inve
sticijskih posegov. 
  Zaščita naravnih virov, ki so osnova za razvoj in konkurenčnost gospodarstva. 
  Zmanjšanje števila prebivalcev za 3.833 (1.351 uporabnikov vodovodnega sistema 
občine Bistrica ob Sotli, 1.446 uporabnikov vodovodnega sistema Bizeljsko, 1.036 
uporabnikov vodovodnega sistema Pišece), ki so občasno izpostavljeni moteni 
dobavi pitne vode in potrebam po dodajanju večje količine sredstev za dezinfekcijo 
pitne vode, s čimer bo posledično zagotovljeno zmanjšanje zdravstvenega tveganja v 
oskrbi s pitno vodo. 
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Operativni cilji investicije so: 

  Večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo za 20.823 
prebivalcev obeh občin. 

 Dolžina tras za odseke v občini Bistrica ob Sotli 
 Št. Odsek Dolžina v m Predvidena dimenzija cevovoda 
1. Odsek Trebče- Srebrnik 6.874 m PEHD DN90 
2. Odsek Trebče - Bistrica ob Sotli - Čehovec 5.294 m PEHD DN90 
  ( Veja Bistrica ob Sotli - Gorenje ) 435 m PEHD DN90 
3. Odsek Križan Vrh - Dekmanca 1.105 m PEHD DN63 
4. Odsek Bistrica ob Sotli - Kunšperk 2.663 m PEHD DN90 
5. Odsek Čehovec - Bizeljsko 3.123 m PEHD DN90 
6. Odsek Bistrica ob Sotli - Polje pri Bistrici 450 m PEHD DN90 
7. Povezava vodovoda Srebrnik - Gorenje 1.400 m PEHD DN90 
  SKUPAJ: 21.344 m   

V letu 2019 so je bilo za investicijo porabljeno 30.431 EUR in sicer za overitve 
pogodb o služnosti in za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega 
dovoljenja.  Investicija se bo sofinancirala iz evropskih sredstev kohezijskega sklada 
in iz državnega proračuna. 

 

16039005 - Druge komunalne dejavnosti  

 

0030 OPREMA ZA UREJANJE OKOLJA 

 

Nabavljen je bil pihalec listja za urejanje okolice pokopališča in mrliške vežice v 
vrednosti 576 EUR. 

  

0041 - KATASTER KOMUNALNIH NAPRAV  

 

Namen investicije je bil nakup programske opreme za vzpostavitev katastra 
komunalnih naprav. V letu 2019 je bilo na tem projektu realizirano 480 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 2019 smo na  tem področju realizirali 8.410 eur odhodkov. Sredstva 
so bila porabljena za redno investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj. 

 



 

8 

 

16069002 - Nakup zemljišč  

0025 - NAKUP ZEMLJIŠČ  

 

Nakup kmetijskih zemljišč v občini v letu 2019 je bil realiziran v višini 5.252 EUR. 

 

17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov  

0074 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE NA ZP BISTRICA OB SOTLI 

 

Investicijsko  vzdrževanje na Zdravstveni postaji Bistrica ob Sotli se v letu 2019 ni 
izvajalo, ker ni bilo ustreznega razpisa. 

 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina  

 

0087 –UREDITEV BRATUŠEVE HIŠE 

 

Obnova se v letu 2019 ni izvajala, saj ni bilo primernega razpisa, ki bi omogočil vsaj 
delno sofinanciranje projekta. 

 

0154 –UREDITEV PROSTOROV V  GABRONKI 

 

V letu 2019 je bila za Gabronko izdelana dokumentacija za uporabno dovoljenje v 
skupni višini 2.982. Nabavljena je bila tudi klimatska naprava, gasilniki in zavese.  
Vrednost opreme za Gabronko je v letu 2019 znašala 2.155 EUR. 

 

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo                          

 

0164 NAKUP OPREME ZA KNJIŽNICO                            

Realiziran  je bil  transfer Knjižnici Šmarje pri Jelšah  za nakup   računalnika    in 
programske  opreme za  potrebe opravljanje knjižničarske dejavnosti v enoti  
Bistrica ob Sotli v višini 1.456 EUR.   

  

0166 - OBNOVA PROSTOROV KULTURNEGA DOMA IN UREDITEV KNJIŽNICE                          

V letu 2019 se je izvajala obnova in razširitev knjižnice za zagotavljanje primernih 
pogojev obiskovalcem in izvajanje dodatnih vsebin, ki jih izvajajo knjižnice. Vrednost 
investicije v letu 2019 je znašala 278.195 EUR Za projekt smo koristili povratna 
sredstva v višini 109.166 EUR in nepovratna sredstva v višini 109.166  EUR  v skladu 
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s 23. členom  ZFO1, ostala sredstva pa so bila zagotovljena iz proračuna občine. 
Investicije bo predvidoma zaključena v prvi polovici leta 2020. 

       

18049002 - Podpora duhovnikom in verskim skupnostim    

0167 – OBNOVA SAKRALNE IN KULTURNE DEDIŠČINE 

        

Izvajala so se obnovitvena dela na sakralni dediščini. V letu 2019 je bilo 1.709 EUR 
porabljeno za zamenjavo dotrajanih oken. Investicija se bo nadaljevala tudi v letu 
2020. 

   

18059001 – Programi športa  

 

0152- OBNOVA ŠPORTNEGA OBJEKTA                                                         

 

V letu 2019 se je izvajala  sanacija dotrajanega športnega objekta. Za investicijo je 
bilo porabljeno 16.430 EUR 

 

0161 MAR NAM JE ZA SKUPNOST                                     

V okviru projekta smo izvedli   nabavo in postavitev zunanje fitnes opreme pri OŠ 
Bistrica ob Sotli v skupni vrednosti 12.995 EUR. 
 

19039001 - Osnovno šolstvo  

0083 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE NA OSNOVNI ŠOLI  

 

Izvedena so bila pleskarska dela, obnova stopnic in zamenjava dotrajanih vrat. 
Vrednost investicijskega vzdrževanja na OŠ Bistrica ob Sotli je v letu 2019 znašala 
6.827 EUR. 

 

 

 

 


