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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 2016-2019. 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 računalniških programov vezanih na e račune, 
nadgradnja serverja in izdelava wi-fi omrežja znotraj občinske stavbe. 
 
06013 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKE STAVBE 
Na postavki po predvidena sredstva za investicijsko vzdrževanje stavbe (obnova fasade, obnova 
stavbnega pohištva, prenova parketa v županjini pisarni in beljenje). 
 

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.  
 
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. 
 
07015 NABAVA GASILSKIH VOZIL – INVESTICIJSKI TRANSFER 
Na postavki so zagotovljena sredstva za sofinanciranje PGD Kozje za nakup gasilnega vozila v letu 
2015. Na podlagi sklenjene pogodbe o sofinanciranju investicije je prispevek Občine Kozje v višini 
170.000 e razdeljen na 5 let. 
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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. 
 
110040 GOZDNE CESTE 
Na postavki so zagotovljena sredstva za redno vzdrževanje gozdnih cest na območju občine. 
 
 

12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 
 
12061  IZVAJANJE LEK 
Na postavi so zagotovljena sredstva za izdelavo energetskih pregledov in energetskih izkaznic za 
občinske objekte (Zdravstvena postaja Kozje, občinska stavba). 
 
12065  ENERGETSKA SANACIJA ZP KOZJE 
Na postavi so zagotovljena sredstva za izdelavo investicijske dokumentacije potrebne za prijavo na 
javni razpis pristojnega ministrstva.  
 
12066  SOFINANCIRANJE PRIKLJUČKOV NA DOLB 
Na postavi so zagotovljena sredstva za izvedbo občinskega razpisa za sofinanciranje izgradnje 
individualnih priključkov na DOLB. S sofinanciranjem sledimo aktivnostim po sprejetem lokalnem 
energetskem konceptu občine.  
 
 

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
 
 
13010 REKONSTRUKCIJE IN MODERNIZACIJE  OBČINSKIH CEST 
Na PP so zagotovljena sredstva za rekonstrukcijska in modernizacijska dela na občinskih cestah v 
občini Kozje.  
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13030 UREDITEV KRIŽIŠČA – KROŽIŠČA KOZJE 
Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev 
križišča – krožišča in parkirišča v Kozjem pri OŠ Kozje.  

 
13031 UREDITEV AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ 
Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za izvedbo projektne dokumentacije za izgradnjo 
novih postajališč na območju občine  (Dobležiče, Vojsko, Bistrica). 

 
13035 UREJANJE KOLESARSKIH STEZ 
Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev kolesarskih stez na območju 
občine Kozje.  
 
 

14 – GOSPODARSTVO 
 
14003 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. 
 
 

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
 
 
15004 UPRAVLJANJE INFRASTRUKTURE RCERO – zbiranje odpadkov 
Na postavki so zagotovljena sredstva (najemnina) za izvedbo investicijsko vzdrževalnih ukrepov na 
deponiji.  
 
15006 UPRAVLJANJE INFRASTRUKTURE – zbiranje odpadkov 
Na postavki so zagotovljena sredstva (najemnina) za sanacijo odlagališča in urejanje zbirnega centra v 
Tuncevcu. 
 
15010 IZGRADNJA KANALIZACIJE 
Na postavki so zagotovljena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo 
kanalizacijskega sistema na območju Lesičnega. 
 
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.  
 
150110 UPRAVLJANJE INFRASTRUKTURE – ČN Kozje - OKP 
Na postavki so zagotovljena sredstva za izvajanje tekočega in investicijskega vzdrževanje čistilne 
naprave v Kozjem.   
 
150112 UPRAVLJANJE INFRASTRUKTURE – bazen gošče - OKP 
Na postavki so zagotovljena sredstva za investicijo gradnje 4 bazena na ČN Rogaška Slatina za 
potrebe čiščenja grezničnih gošč. 
   
 

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 
 
16003 GEODETSKE IZMERE 
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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. 
 
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 več 
leten projekt.  
 
160040 OBNOVA TRGA KOZJE 
Sredstva so namenjena za dokončanje obnovitvenih del v trgu Kozje, natančneje dokončna ureditev 
javne razsvetljave. 
 
16009 IZGRADNJA VODOVODNIH OMREŽIJ 
Sredstva so namenjena za izgradnjo oz. investicijsko vzdrževanje obstoječih vodovodnih omrežij na 
območju BUČ, Podsrede, Zeče in Zdole.  
 
16025 VEŽICA IN POKOPALIŠČE ZAGORJE 
Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje obstoječega objekta. Predvidena je postavitev 
javne razsvetljave za potrebe osvetlitve parkirišča, manjša preureditev notranjosti in izvedba 
zasteklitve nadstreška pri vežici.  
 
16032 JD- UREJANJE OKOLJA RO 
Sredstva so namenjena za nakup novega večnamenskega gospodarskega vozila za potrebe delavcev 
režijskega obrata in potrebnih kosilnic.  
 
16041 OBČINSKA STANOVANJA IN P.P.–TEKOČE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 
Na PP so sredstva  namenjena za tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj, kar pomeni manjša 
vzdrževalna dela. Investicijsko vzdrževanje in nakupi pa zajemajo večje investicijsko vzdrževalne 
posege v občinskih stanovanjih, v skladu z investicijskim programom, ki ga izdela ATRIJ. 
 
160410 OBČINSKI OBJEKT – 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. Skladno s prejetim 
odlokom je potrebno vse javne objekte 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. 
 
16042 NAKUP IN OBNOVA OBJEKTA KOZJE 35 
Na PP so predvidena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev objekta Kozje 35.  
 
16066 OPMRELJANJE 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.  
 
 
 
160720 ENERGETSKO UČINKOVITA PRENOVA JR 
Na PP so predvidena sredstva za prenovo javne razsvetljave skladno s Strategijo razvoja JR v občini 
Kozje in trenutno veljavno zakonodajo, natančneje zamenjavo svetilk/reflektorjev na cerkvenih 
objektih. Investicija je že v celoti zaključena, plačilo pa je razdeljeno na tri leta.  
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17 –ZDRAVSTVENO VARSTVO 
 
17011 PREVENTIVNI PROGRAMI V ZDRAVSTVU 
Na PP so predvidena sredstva za nakup treh novih defibrilatorjev za območja KS Zagorje, Osredek in  
Buče. 
 
 

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
 
18045  UREDOTEV ŠPORTNEGA PARKA LESIČNO 
Sredstva so namenjena za temeljito obnovo večnamenskega igrišča v ŠP Lesično, nabavo in montažo 
varovalno lovilnih mrež, nakup opreme (koši, klopce, mreže za gole) in izgradnja manjšega 
nezahtevnega objekta, kjer bi bil WC, shramba za orodje in nadstrešek z mizami in klopmi (učilnica na 
prostem). Projekt je prijavljen na javni razpis Fundacije za šport in se bo izvajal v primeru uspešne 
pridobitve sofinancerskih sredstev. 
 
 
23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 
 
23007  INTERVENCIJSKI UKREPI PO NEURJU – PLAZOVI 
Sredstva na postavki so predvidena za izdelavo projektne dokumentacije za sanacijo plazov nastalih po 
poplavah september 2014. Plazovi ogrožajo občinsko komunalno infrastrukturo. Načrtuje se izdelave 
PZI dokumentacije za plaz Krajnc v Zagorju in plaz Rožce pri Zupanu. 
 

 
Pripravila: 
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