OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2019-2022
1. obravnava, januar 2019
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 2019-2022. 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.
06 – LOKALNA SAMOUPRAVA
06012 NAKUP OPREME
Predvidevajo se sredstva za nakup in posodobitev računalniške opreme in programov ter nakup novih
stolov za sejno sobo.
06013 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKE STAVBE
Na postavki so predvidena sredstva za investicijsko vzdrževanje stavbe.
07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
07003 OPREMLJANJE ENOT CZ
V okviru PP se načrtuje nabava osebne in skupne opreme za pripadnike enot CZ. Nakupovala se
bo oprema za izboljšanje varnosti ob poplavah, hudourniških vodah in podobnih nesrečah. O točno
določeni opremi ter številu bo odločal štab CZ.
07013 NABAVA GASILSKE OPREME IZ POŽARNE TAKSE
Na postavki so zagotovljena sredstva za nabavo gasilske opreme v skladu s smernicami, ki
opredeljujejo obvezno opremo, s katero naj bi bile gasilske enote opremljene. Gre za porabo
namenskih sredstev v okviru prihodkov iz požarne takse.
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07015 NABAVA GASILSKIH VOZIL – INVESTICIJSKI TRANSFER
Načrtovana sredstva so namenja PGD Kozje za sofinanciranje gasilskega vozila, ki je bilo nabavljeno
v letu 2015 ob 140. obletnici društva. Na podlagi sklenjene pogodbe o sofinanciranju investicije je
prispevek občine Kozje v višini:170.000 € razdeljen na 5 let:
2015
15.000 €
2016

40.000 €

2017

40.000 €

2018

40.000 €

2019

35.000 €

V proračunskem letu se pristopa k sofinanciranju nabave vozila-kombi v PGD Kozje v višini 15.000 €,
odplačuje se dolg za nakup gasilske lestve PGD Rogaška Slatina in predvidijo sredstva za
sofinanciranje nakupa gasilskega vozila za PGD Lesično-Pilštanj-Zagorje v vrednosti 10.666,68 €. V
obdobju 2019-2024 se predvidijo sredstva za sofinanciranje gasilskega vozila za PGD LesičnoPilštanj-Zagorje v vrednosti 160.000 €. Nabavna vrednost vozila je ocenjena na 219.989,16 €
2019
10.666,68 €
2020

32.000,04 €

2021

32.000,04 €

2022

32.000,04 €

2023

32.000,04 €

2024

21.333,36 €

11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
11001 POMOČI PO UREDBI ZA SKUPINSKE IZJEME
Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za izvajanje ukrepov v kmetijstvu na podlagi
pravilnika in v skladu z objavljenim javnim razpisom vsako leto. V letu 2015 je bil sprejet nov
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kozje za programsko
obdobje 2015-2020 (Uradni list RS, št. 64/15). V okviru te proračunske postavke se financirajo
naslednji ukrepi: pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih
gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo, in sicer za posodabljanje kmetijskih
gospodarstev, urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov; pomoč za dejavnosti prenosa znanja in
informiranja; pomoč za spodbujevalne ukrepe za kmetijske proizvode; pomoč za plačilo zavarovalnih
premij. Upravičenci so kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih
proizvodov in imajo sedež na območju občine Kozje oz. se investicija izvaja na območju občine, in so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter izvajalci storitev. Sredstva predstavljajo državno pomoč.
11004 OSTALI UKREPI OBČINE
Iz proračunske postavke se sofinancira delovanje društev in združenj s področja kmetijstva in razvoja
podeželja na namene izobraževanja in usposabljanja kmetov ter stroškov publikacij.
11007 POMOČI DE MINIMIS V KMETIJSTVU
Sredstva so namenjena za dodelitev pomoči za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih
proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis ter za pomoči za
izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja.
Upravičenci so kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem oz. nekmetijskimi
dejavnostmi, s sedežem dejavnosti in naložbo na območju občine.
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11015 AGROMELIORACIJA NA OBMOČJU KOMASACIJE GUBNO
Na PP so zagotovljena sredstva za izvedbo projekta Agromelioracija na območju komasacije Gubno,
za katerega je občina pridobila nepovratna sredstva ARSKTRP. Zaradi zamud pri izvajanju
komasacijskih del, se je dinamika projekta podaljšala za 1 leto.
12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
12061 IZVAJANJE LEK
Na postavi so zagotovljena sredstva za dokončanje izdelave lokalnega energetskega koncepta občineLEK.
12065 ENERGETSKA SANACIJA ZP KOZJE
Na postavki so zagotovljena sredstva za izvedbo prioritetnih ukrepov za povečanje energetske
učinkovitosti stavbe. Predvidena je zamenjava lesenega stavbnega pohištva na zahodni in južni strani
stavbe in mestoma namestitev zunanjih žaluzij (krpank) in notranjih žaluzij.
12066 SOFINANCIRANJE PRIKLJUČKOV NA DOLB
Na postavki so zagotovljena sredstva za izvedbo občinskega razpisa za sofinanciranje izgradnje
individualnih priključkov na DOLB. S sofinanciranjem sledimo aktivnostim po sprejetem lokalnem
energetskem konceptu občine.
12070 ENERGETSKO KNJIGOVODSTVO
Na postavki so zagotovljena sredstva za plačilo stroškov zakupa spletne aplikacije za vodenje in
upravljanje energetskega knjigovodstva, kot to določa področna zakonodaja. Energetsko
knjigovodstvo je sitem zbiranja in spremljanja podatkov o rabi energije.
13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
13004 KATEGORIZACIJA OBČINSKIH CEST
Na PP so zagotovljena sredstva za izdelavo novelacije odloka o kategorizaciji občinskih cest in tisk
novih kart z oznakami občinskih kategoriziranih cest.
13010 REKONSTRUKCIJE IN MODERNIZACIJE OBČINSKIH CEST
Na PP so zagotovljena sredstva za rekonstrukcijska in modernizacijska dela na občinskih cestah v
občini Kozje.
130116 REKONSTRUKCIJA OBČINSKIH CEST V 2019
Na PP so zagotovljena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije in izvedbo rekonstrukcije in
modernizacije občinskih kategoriziranih cest na območju občine Kozje v letu 2019 (cesta na Pilštanj,
cesta na Gubno, pot na Osojek). Na omenjenem projektu bo občina koristila sredstva 23. člena Zakona
o financiranju občin.
13032 UREDITEV KROŽIŠČA – KRIŽIŠČE POSLOVNA CONA
Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za sofinanciranje izgradnje krožišča v Kozjem pri
poslovno obrtni coni.
13033 UREDITEV KROŽIŠČA LESIČNO
Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za sofinanciranje izgradnje krožišča s pripadajočo
javno razsvetljavo in pločnikom.
13035 UREJANJE KOLESARSKIH STEZ
Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev kolesarskih stez na območju
občine Kozje in izdelavo dokumenta celostne prometne strategije CPS.
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14 – GOSPODARSTVO
14003 SOFINANCIRANJE PROGRAMOV MALEGA GOSPODARSTVA - RAZPIS
Proračunska postavka zagotavlja sredstva za spodbujanje malega gospodarstva v skladu s Pravilnikom
o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v
Občini Kozje. Sredstva se namenjajo za sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih
mest, za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov in sofinanciranje promocije izdelkov in storitev,
na podlagi javnega razpisa, ki se objavi vsako leto.
14014 STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA
Proračunska postavka zajema stroške priprave skupne strategije razvoja turizma Podčetrtek, Bistrica
ob Sotli in Kozje, ki jo bodo obravnavali in sprejeli občinski sveti vseh treh občin v letošnjem letu.
14035 UREDITEV PRENOČITVENIH KAPACITET
Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za dokončanje prenočitvenih kapacitet na gradu
Podsreda, natančneje v spodnjem gospodarskem poslopju. Pridobitev novih nastanitvenih kapacitet na
gradu bo predstavljalo popolnoma novo, inovativno ponudbo na območju Obsotelja in Kozjanskega. Z
obnovljenimi grajskimi glasbenimi sobami bomo privabljali domače in tuje goste, predvsem tiste, ki
jih zanima izjemna kulturna dediščina, ohranjena narava, mir, odmaknjenost od mestnih središč,
sprostitev in predvsem klasična glasba. Na gradu Podsreda bomo opremili 6 grajskih soban v
glasbenem stilu, ki bodo predstavljale inovativno nastanitveno ponudbo, zagotovljenih pa bo 16 ležišč.
15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
15004 UPRAVLJANJE INFRASTRUKTURE RCERO – zbiranje odpadkov
Na postavki so zagotovljena sredstva (najemnina) za sofinanciranje nadgradnje sistema odplinjevanja
odlagališča na RCERO, izgradnjo čelnega nasipa 3. etaže odlagališča RCERO in nadgradnjo sistema
mehansko biološke obdelave (MBO) odpadkov ter kompostarne.
15006 UPRAVLJANJE INFRASTRUKTURE – zbiranje odpadkov
Na postavki so zagotovljena sredstva (najemnina) za sanacijo odlagališča in urejanje zbirnega centra v
Tuncevcu. Iz najemnine se bodo izvedla naslednja dela: ureditev pregradnih sten, ureditev prostora za
stiropor, ureditev prostora za živalske stranske odpadke, ureditev prostora za abrol CNT (železne
plošče) in ureditev reflektorske razsvetljave.
150100 SOFINANCIRANJE IZGRADNJE MALIH ČN - taksa
Na postavki so zagotovljena sredstva za sofinanciranje individualnih čistilnih naprav na območju
občine Kozje. Sredstva se bodo delila na podlagi javnega razpisa.
15011 UPRAVLJANJE INFRASTRUKTURE – kanalizacija - OKP
Na postavki so zagotovljena sredstva za izvajanje tekočega in investicijskega vzdrževanje obstoječega
kanalizacijskega sistema na območju občine, natančneje za sofinanciranje nabave kamere za snemanje
kanalizacije.
150110 UPRAVLJANJE INFRASTRUKTURE – ČN Kozje - OKP
Na postavki so zagotovljena sredstva za izvajanje tekočega in investicijskega vzdrževanje čistilne
naprave v Kozjem. Javno podjetje bo za občino izvajalo tekoče vzdrževanje objekta in investicijsko
vzdrževalna dela, ki zajemajo: nadgradnjo telemetrije in nakup nove črpalke in 2x mešalo ABS.
150111 UPRAVLJANJE INFRASTRUKTURE – ČN Podsreda - OKP
Na postavki so zagotovljena sredstva za izvajanje tekočega in investicijskega vzdrževanje čistilne
naprave v Podsredi. Javno podjetje bo za občino izvedlo naslednja investicijsko vzdrževalna dela:
nadgradnjo telemetrije in nakup črpalke.
150112 UPRAVLJANJE INFRASTRUKTURE – bazen gošče - OKP
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Na postavki so rezervirana sredstva za investicijo gradnje IV. bazena na ČN Rogaška Slatina za
potrebe čiščenja grezničnih gošč. Občina bo stroške krila iz takse oz. okoljske dajatve za
obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. To je skupna investicija občin, zato bosta
Občina Rogaška Slatina in Rogatec zagotovile, poleg svojega deleža, tudi del sredstev kot vračilo
okoljske dajatve za občine Kozje, Podčetrtek in B/S.
150121 IZGRADNJA KANALIZACIJE IN MALA ČN LESIČNO
Na postavki so zagotovljena sredstva za izvedbo investicije v izgradnjo kanalizacije za potrebe naselja
Lesično. Večji del kanalizacije je že zgrajen in postavljena nova čistilna naprava velikosti 150 PE in
črpališče. V letu 2019 se dokonča izgradnja kanalizacije v novem delu Lesičnega (območje plazu) in
dokonča izgradnja odcepov za individualne priklope.
150122 ČISTILNA NAPRAVA ŠONOVO
Na postavki so zagotovljena sredstva za dokončanje pridobitve uporabnega dovoljenja za
novozgrajeno čistilno napravo za naselje Šonovo.
16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
16002 STROKOVNE PODLAGE IN PROSTORSKI AKTI
Občina Kozje je v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju pristopila k izdelavi novega
prostorskega akta občine Kozje za celotno območje (OPN). Projekt sprejetja akta je zastavljen kot
večleten projekt. V letu 2019 se načrtuje izdelava osnutka občinskega prostorskega načrta in
pridobitev mnenj pristojnih soglasodajalcev.
16003 GEODETSKE IZMERE
Na PP so sredstva namenjena za izvajanje geodetskih izmer in odmer predvsem tam, kjer gre za
odmere občinskih cest, kjer je potrebno občinske parcele razmejiti od zasebnih.
160041 OBNOVA TRGA PILŠTANJ
Na PP so v letu 2020 namenjena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za potrebe ureditve
zavarovanega kulturnega spomenika trga Pilštanj. Sredstva za fizično izvedbo je potrebno poiskati na
razpisih. Zato fizična izvedba trenutno ni predvidena v proračunu.
16009 OSKRBA S PITNO VODO
Sredstva so namenjena za izgradnjo oz. investicijsko vzdrževanje obstoječih vodovodnih omrežij na
območju občine. V programu je predvidena sanacija cevovodov 1. Faza vodovoda Osredek-Preska,
izgradnja vodovoda na Gubnem (Kunaj), povezovalni vodovod Kozje – Podsreda 1. faza, Zeče,
Toplak-Zagorje, obnova črpališča Mukovec, obnova vodohrana Gaberje, Buče in izdelava telemetrije
na cevovodu čez Zdole.
16012 VZPOSTAVITEV KATASTRA GJI
Na PP so zagotovljena sredstva za nadgradnjo GIS sistema.
16021 VEŽICA IN POKOPALIŠČE DOBLEŽIČE
Na PP so zagotovljena sredstva za sanacijo plazu v neposredni bližini vežice na Dobležičah. Plaz je že
poškodoval greznico in meteorno kanalizacijo.
16032 JD- UREJANJE OKOLJA RO
Sredstva so namenjena za nakup in posodobitev strojev in opreme za potrebe delavcev režijskega
obrata.
160410 OBČINSKI OBJEKTI – UPRAV., TEK. VZD. IN INVESTICIJE
Na PP so namenjena sredstva za izvedbo centralne napeljave z radiatorji in termostatskimi glavami na
večstanovanjskem občinskem objektu Kozje 136 – stara zdravstvena postaja – 3. faza. Skladno s
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sprejetim odlokom je potrebno vse objekte v lasti občine na območju naselja Kozje priključiti na
sistem DOLB. S tem občina izpolnjuje zaveze iz sprejetega lokalnega energetskega koncepta (LEK),
skrbi za zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov in veča požarno varnost.
16066 OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN
OBNOVE
Na PP so predvidena sredstva za opremljanje in investicijsko vzdrževanje stavbnih zemljišč na
celotnem območju občine, kar predstavlja manjšo ureditev cest, parkirišč in druge komunalne
infrastrukture na območju občine.
16072 JR UPRAVLJANJE IN UREJANJE
Na PP so predvidena sredstva za novelacijo Načrta javne razsvetljave na območju občine Kozje in
najem licence za programsko opremo E2 Manager Javna razsvetljava.
17 –ZDRAVSTVENO VARSTVO
17001 OBNOVA ZDRAVSTVENE POSTAJE KOZJE
Na PP so predvidena sredstva za vzdrževalna dela na objektu zdravstvene postaje.
17002 INVESTICIJE V JZ ZD
Na PP so predvidena sredstva za obnovo zobne ambulante. Investicija se bo izvajala v sodelovanju z
javnim zavodom Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah.
18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
18001 OBNOVA KULTURNIH SPOMENIKOV
Na PP so zagotovljena sredstva za obnovo kulturnih spomenikov na območju občine Kozje.
18005 OBNOVA GRADU PODSREDA
Občina je lastnica gradu Podsreda, zato so na proračunski postavki predvidena sredstva za
investicijsko obnovitvena dela na gradu (posodobitev varovanja, ureditev prostorov na lokaciji
načrtovane trgovine, TIC-a, gostilnice).
18007 MUZEJSKA ZBIRKA KOZJEGA
Na PP so zagotovljena sredstva za nakup prostorov stare pošte v trgu Kozje. V pritličju objekta se
bodo v nadaljevanju uredili prostori za potrebe predstavitve muzejske zbirke.
180430 UREDITEV ŠPORTNO REKREACIJSKIH POVRŠIN V URBANIH SREDIŠČIH
Na PP so zagotovljena sredstva za poplačilo stroškov strokovnega gradbenega nadzora nad izvedbo
projekta »Ureditev športno rekreacijskih površin v urbanih središčih,« akronim ŠPORT JE IN,
katerega smo v partnerstvu z Občino Rogatec, Občino Šmarje pri Jelšah, TD Kozje in podjetjem
Prenočišče zeleni gaj, d.o.o., uspešno izvedli v letu 2018. V sklopu projekta se je na območju občine
Kozje obnovila pešpot na grad Drakenburg, v športnem parku uredil nov fitnes na prostem, v trgu
Kozje pa nov senzorični park za najmlajše.
18044 ŠPORTNI PARK PODSREDA
Na postavki so zagotovljena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo nadstreška in
sredstva za fizično izvedbo želenega nadstreška.
180461 VCK - upravljanje
Na PP so zagotovljena sredstva za nakup potrebne opreme za obratovanje večnamenskega centra
Kozje.
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19 – IZOBRAŽEVANJE
19005 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCA KOZJE – investicijski
transfer
Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževalna dela v vrtcu Zmajček Kozje (zamenjava pralnega
stroja, nabava novega lupilca za krompir in zamenjava poda v treh igralnicah).
19028 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OŠ KOZJE – investicijski
transfer
Sredstva so predvidena za investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov v OŠ Kozje (tla, pleskanje in
menjava pohištva).
19029 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OŠ LESIČNO – investicijski
transfer
Predvidena so sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje v osnovni šoli; nabava IKT opreme
SIO 2020, ureditev peskovnika, struganje parketa v dveh učilnicah in ureditev učilnice na prostem,
pihalnik za čiščenje igrišča).
23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
23006 INTERVENCIJSKI UKREPI PO NEURJU – CESTNA INFRASTRUKTURA
Sredstva na postavki so predvidena za izvedbo sanacije plazu na območju novega naselja Lesično, pri
stanovanjski hiši Lesično 32a (gradnja in gradbeni nadzor). Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva
za okolje in prostor.
23007 INTERVENCIJSKI UKREPI PO NEURJU – PLAZOVI
Sredstva na postavki so predvidena za izdelavo projektne dokumentacije za sanacijo plazov pri
stanovanjskih hišah (2x Zagorje) in na cestah 1x Bučka Gorca in 1x Kozje (pri Podlesniku).
Pripravil:
Daniel Čoklc
Suzana Kunst

ŽUPANJA OBČINE KOZJE
Milenca Krajnc
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