PREDLOG
OBRAZLOŽITEV REBALANSA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA
OBDOBJE 2011-2014
Načrt razvojnih programov Občine Kozje je sestavni del proračuna in predstavlja njegov tretji del.
Odhodki proračuna so prikazani v obliki konkretnih projektov oz. programov, njihova finančna
konstrukcija je prikazana za prihodnja štiri leta, za obdobje 2011-2014. Načrt razvojnih programov
torej predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne pomoči v občini v štiriletnem
obdobju. V načrt razvojnih programov so vključeni odhodki, ki niso že vnaprej določeni z zakoni,
temveč odražajo razvojno politiko občine.
V načrtu razvojnih programov se izkazujejo celotne vrednosti projektov z vsemi viri financiranja. NRP
izkazuje načrtovane izdatke proračuna, razdelane po:
- posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov,
- letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračune prihodnjih let in
- virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov, ločeno za občinske vire in
druge vire.
Projekti in programi se v načrtu razvojnih programov načrtujejo za celotno obdobje njihovega trajanja,
s tem da se dopolnjujejo in potrjujejo za naslednje štiriletno obdobje ob vsaki spremembi proračuna
(pri pripravi proračuna, spremembi proračuna ali rebalansu proračuna).
V NRP je potrebno prednostno uvrstiti projekte, ki se sofinancirajo z evropskimi sredstvi. Prednost pri
zagotavljanju virov financiranja morajo imeti projekti in programi, ki so uvrščeni v NRP in so že v
izvajanju, preostanek sredstev pa se nameni za nove projekte.
NRP je povezan s posebnim delom proračuna, tako da so vrednosti proračunskih virov sredstev za
prvo leto srednjeročnega obdobja enake.
V obrazložitvah NRP so podani podatki o posameznih projektih, ki predstavljajo tudi investicijske
odhodke in transfere v posebnem delu proračuna. Vrednosti so podane v načrtu razvojnih programov.
Pregled projektov in programov je po področjih proračunske porabe, opisane pa so samo tiste
postavke, ki se z rebalansom spreminjajo.
13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1. UREDITEV AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ
Občina Kozje je v letu 2009 pričela s projektom ureditve avtobusnih postajališč ob državnih cestah v
občini Kozje, in sicer na petih lokacijah (Gruska jama, Zeče, Polana, Gorjane in Dobležiče). Po
pridobitvi in uskladitvi smernic s strani DRSC je bila naročena in izdelana projektna dokumentacija.
Občina sedaj pridobiva gradbena dovoljenja za nezahtevni objekt. Projekt ureditev avtobusnih
postajališč je uprava prijavila na javni razpis MKGP – 322 Obnova in razvoj vasi, ki je bil objavljen v
mesecu juniju marcu 2011. Projekt je zastavljen kot dvoleten, kjer se v letu 2010 izdela projektna
dokumentacija, v letu 2012 pa bi potekala gradbena dela. Občina še ni prejela odgovor o uspešnosti
prijave.
14 – GOSPODARSTVO
2. SOFINANCIRANJE PROGRAMOV MALEGA GOSPODARSTVA - RAZPIS
Proračunska postavka zagotavlja sredstva za spodbujanje malega gospodarstva v skladu s Pravilnikom
o dodeljevanju sredstev za pospeševanje malega gospodarstva v občini Kozje. Sredstva so se
zmanjšala zaradi nezanimanja za razpis.
16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
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3. UREJANJE TRGOV
Sredstva na postavki so namenjena izdelavi projektne dokumentacije faze IDZ in PZI za ureditev
komunalne infrastrukture v trgu Kozje. V letu 2012 se predvideva realizacija fizične ureditve.
4. IZGRADNJA VODOVODNIH OMREŽIJ
Na proračunski postavki so predvidena sredstva za dokončanje del na vodovodnem omrežju Poklek –
Gorjane (visoka cona).
5. POSODOBITEV VODOVODNEGA SISTEMA NA GORJANAH
V sklopu te postavke so predvidena sredstva za dokončanje del na vodovodnem sistemu Gorjane.
6. UPRAVLJANJE INFRASTRUKTURE – OSKRBA S PITNO VODO
Na proračunski postavki so predvidena sredstva za izvajanje investicijsko vzdrževalnih del na
vodovodnem omrežju v občini. Investicije bo izvajalo javno komunalno podjetje in so predvidene na
naslednjih odsekih: 2x sanacija cevovoda na Zdolah , ureditev el. omarice na Osredku in Pilštanju,
rekonstrukcija objektov Vina gora, Mukovec in Gubno, vzpostavitev sistema daljinskega odčitavanja
na črpališčih in posodobitev centralnega sistema daljinskega nadzora.
7. VEŽICA IN POKOPALIŠČE BUČE
Na PP so zagotovljena sredstva za pridobitev uporabnega dovoljenja s strani UE (stroški komisij,
stroški geodetskega vrisa…).
8. NAKUP STAVBNIH ZEMLJIŠČ
Na PP so predvidena sredstva za nakup stavbnega zemljišča na območju poslovno obrtne cone Kozje.
17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO
9. OBNOVA ZDRAVSTVENE POSTAJE KOZJE
Občina je prijavila projekt na javni razpis ministrstva za zdravje. Predmet investicije je izvedba
obnovitvenih del, kot so prepleskanje sten, stropov, delna zamenjava oken in zamenjava dotrajane
opreme v zobni ordinaciji (sterilizator avtoklav).
18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
10. OBNOVA KULTURNIH SPOMENIKOV
Sredstva so namenjena za obnovo spomenika in okolice spomenikov v trgu Kozje, dodatno se bo
izvedla osvetlitev spomenikov.
11. UPRAVLJANJE KULTURNIH SPOMENIKOV
Na PP so zagotovljena sredstva za sofinanciranje monografije Nekoč grajski danes Kroflnov mlin.
12. IZGRADNJA KULTURNEGA DOMA V PODSREDI
Občina je projekt izgradnje kulturnega doma v Podsredi prijavila na javni razpis Ministrstva za
kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, natančneje ukrep 322 Obnova in razvoj vasi. Izvedla se bo
nadomestna gradnja oz. novogradnja doma kot prizidka obstoječega gasilskega doma. Obstoječi
objekt, kjer se dvorana nahaja, je potrebno porušiti. Projekt je zasnovan kot trileten projekt, kjer je že
izdelana projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje, dokončanje gradnje 2013.
Občina s strani MKGP še ni prijela odgovora.
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13. IZGRADNJA VEČNAMENSKE ŠPORTNE DVORANE PRI OŠ KOZJE
V letu 2007 je bila izdelana prostorska preverba OŠ Kozje, izdelan Dokument identifikacije
investicijskega projekta in idejna zasnova za večnamensko dvorano in prizidek k OŠ Kozje. V letu
2008 smo nadgradili idejno zasnovo večnamenske športne dvorane, izdelal jo je drug izvajalec. V letu
2010 je bila izdelana projektna dokumentacija faze PGD in pridobljeno gradbeno dovoljenje (februar
2011). Opravljen je bil tudi nakup potrebnega zemljišča. Projekt je zasnovan tako, da se obstoječa
telovadnica poruši v celoti, na istem mestu zgradi večnamenska dvorana v izmeri cca. 2000 m2
(skupaj s spremljajočimi prostori). Velikost in možnosti sofinanciranja projekta usklajujemo na
Ministrstvu za šolstvo in šport. Prav tako se predvideva sofinanciranje s strani Fundacije za šport. Za
letošnja dela bomo delno koristili tudi sredstva 23. člena ZFO-1. Na postavki so sredstva za poplačilo
stroškov izdelave projektne dokumentacije faze PGD in podrobnejše geološko-geotehnično poročilo.
14. IZGRADNJA VŠD Kozje, nakup in dokumentacija
Na PP so načrtovana sredstva za nakup zemljišča od Kmetijske zadruge v 2 obrokih in sredstva za
izdelavo projektne dokumentacije faze PZI.
19 – IZOBRAŽEVANJE
15. INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OŠ KOZJE
Predvidena so sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje v osnovni šoli, kjer je v letošnjem
letu predvidena rekonstrukcija sanitarij v nadstropju in odplačevanje kredita za kombi. Izdelana bo
tudi idejna zasnova preureditve šole in izgradnje prizidka k šoli. Postavka je povečana zaradi nakupa
računalniške opreme.
23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
16. INVESTICIJSKI UKREPI PO NEURJU – CESTNA INFRASTRUKTURA
Na postavki so predvidena sredstva Ministrstva za okolje in prostor za sanacijo komunalne
infrastrukture, ki je bila poškodovana v poplavah september 2010 in neurju avgust 2010.
17. INVESTICIJSKI UKREPI – SANACIJA NEURJA 2011
Na postavki so predvidena sredstva Ministrstva za okolje in prostor za sanacijo komunalne
infrastrukture, ki je bila poškodovana v neurju julij 2011.
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