10 OBČINSKI SVET
01 Politični sistem
0101 Politični sistem
01019001 Dejavnost občinskega sveta
1001001 Stroški delovanja občinskega sveta
Postavka stroški delovanja občinskega sveta zajema izdatke za prevajalske storitve, za
reprezentanco, drugi splošni material in storitve, sejnine udeležencem odborov, druge
operativne odhodke ter izdatke za nakup strojne računalniške opreme. Sredstva so bila
načrtovana za 25 članov Občinskega sveta ter 24 zunanjih članov delovnih teles. Pri plačilu za
opravljanje funkcije člana OS in plačilu članom delovnih teles je višina realizacije odvisna od
števila sej, udeležbe na samih sejah ter odborih in predsedovanja seji oziroma odboru. V ta
namen je bilo zagotovljenih 78.940,50 EUR, od tega porabljenih 78.359,79 EUR oziroma
99,3%. Največji delež porabljenih sredstev je bil namenjen sejninam in sicer v višini
61.513,38 EUR.
01019001- Podprogram: Dejavnost občinskega sveta
Zaključni račun v okviru proračunskih postavk 1001002, 1001003, 1001004, 1001005,
1001006, 1001007, 1001009, 1001011, 1001012
Politične stranke: Liberalne demokracije Slovenije, Zeleni Slovenije, Slovenske ljudske
stranke, Slovenske demokratske stranke, Socialnih demokratov, Slovenske nacionalne
stranke, Demokratične stranke upokojencev, Zaresa in SMS – Stranke mladih - Zeleni
Evrope.
V skladu s 26. členom Zakona o političnih strankah in Sklepa o načinu financiranja političnih
strank v Občini Kočevje stranka pridobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, če je dobila
najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana sveta lokalne skupnosti (število
veljavnih glasov : število mest v občinskem svetu × 50:100). Višina sredstev, namenjenih za
financiranje političnih strank, se določi v proračunu lokalne skupnosti za posamezno
proračunsko leto. Pri opredelitvi višine sredstev se izhaja iz izhodišča, da le te ne smejo
presegati 0,6 % sredstev, ki jih ima lokalna skupnost opredeljene po predpisih, ki urejajo
financiranje občin in s katerimi lahko zagotavlja izvajanje ustavnih in zakonskih nalog.
Izplačilo za financiranje političnih strank, za november in december 2010 ni bilo izplačano v
letu 2010 in je tako zapadlo v leto 2011. Skupna realizacija je bila 23.173,06 EUR, kar
predstavlja 99,9 oz. 100 % planiranih sredstev.
01019003 Dejavnost župana in podžupanov
3001001 – Župan občine
Zajema sredstva za plačilo opravljanje nepoklicne funkcije župana ter drugih operativnih
prispevkov. Poraba je bila realizirana v višini 22.944,35 EUR (96,8 %).
3001002 – Podžupani
Zajema sredstva za plačilo opravljanja funkcije podžupanje, nepoklicno do 1.3.2011 ter
poklicno od istega datuma dalje. Sredstva so se porabila za plačo, izdatke za delovno dobo,
regres, stroške prehrane med delom, stroške prevoza na delo in iz dela, prispevek za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni,
prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo, premija po ZKDPZJU, itd.
Poraba je bila realizirana v višini 34.291,49 EUR (90 %).
3001003 – Materialni stroški
Iz te proračunske postavke se črpajo sredstva, ki so namenjena pokrivanju materialnih
stroškov, povezanih z delom župana in podžupanje (izdatki za reprezentanco, telefon, faks,
elektronska pošta, dnevnice za službena potovanja v državi in tujini, izdatki za strokovno
izobraževanje zaposlenih). Poraba je bila realizirana v 100 % oziroma v višini 5.318,56 EUR.
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1001023 Svetniška skupina SD
V skladu s Pravilnikom o zagotavljanju sredstev in pogojev za delo članov Občinskega sveta
Občine Kočevje in pogodbo o višini in načinu črpanja sredstev iz občinskega proračuna je
svetniška skupina SD na podlagi zahtevkov porabila 4.632,00 EUR za oglaševalske storitve in
pripravo ter gostovanje spletne strani SD.
1001024 Svetniška skupina Moja Kočevska
V skladu s Pravilnikom o zagotavljanju sredstev in pogojev za delo članov Občinskega sveta
Občine Kočevje in pogodbo o višini in načinu črpanja sredstev iz občinskega proračuna je
svetniška Moja Kočevska na podlagi zahtevkov porabila 5.175,79 EUR za stroške
oglaševanja, reprezentanco in strokovno izobraževanje svetnic in svetnikov.
1001025 Svetniška skupina SDS
Svetniška skupina SDS ni črpala sredstev iz proračuna za leto 2011.
1001026 Samostojni svetnik Marjan Hočevar
Samostojni svetnik Marjan Hočevar ni črpal sredstev iz proračuna za leto 2011.
1001027 Samostojni svetnik Vinko Zajec
Samostojni svetnik Vinko Zajec ni črpal sredstev iz proračuna za leto 2011.
1001028 Samostojna svetnica Alenka Jelenovič
Samostojna svetnica Alenka Jelenovič ni črpala sredstev iz proračuna za leto 2011.
1001029 Samostojna svetnica mag. Darja Delač Felda
V skladu s Pravilnikom o zagotavljanju sredstev in pogojev za delo članov Občinskega sveta
Občine Kočevje in pogodbo o višini in načinu črpanja sredstev iz občinskega proračuna je
samostojna svetnica mag. Darja Delač Felda na podlagi zahtevkov porabila 794,33 EUR za
pisarniški material in oglaševalske storitve.
1001030 Samostojni svetnik Marjan Hudorovič
Samostojni svetnik Marjan Hudorovič ni črpal sredstev iz proračuna za leto 2011.
1001031 Svetniška skupina ZARES
V skladu s Pravilnikom o zagotavljanju sredstev in pogojev za delo članov Občinskega sveta
Občine Kočevje in pogodbo o višini in načinu črpanja sredstev iz občinskega proračuna je
svetniška skupina ZARES na podlagi zahtevkov porabila 1.588,33 EUR za pisarniški
material, stroške fotokopiranja, oglaševalske storitve in tonerje.
04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve
0403 Druge skupne administrativne službe
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
1004002 Objava občinskih predpisov
Občina Kočevje v Uradnem listu Republike Slovenije objavlja predpise, ki jih sprejme
Občinski svet. Za ta namen je bilo v letu 2011 planiranih 1.982,00 EUR in porabljenih
1.790,87 EUR oziroma 90,4%.
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
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04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
1004006 Spletne strani občine
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Vzdrževanje, ažuriranje in dinamičnost popolnoma nove in posodabljanje spletne strani
občine oziroma portala, gostovanje spletne strani in tehnično vzdrževanje in medletna
nadgradnja spletne strani v letu 2011 v skladu z potrebami občine.
Začetek projekta: leto 2011, zaključek projekta 2011.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta
Program je bil v celoti izveden. Spletni portal je oblikovno in vsebinsko prenovljen in redno
aktualiziran. Sredstva so bila skoraj v celoti porabljena (97,9%).
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
1004004 Prireditve ob občinskem prazniku
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Planirana sredstva so namenjena za izvedbo vsakoletnega projekta Občinski praznik Občine
Kočevje in sklop prireditev ob Občinskem prazniku v Kočevju.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta
Program je bil v celoti izveden. Vključeval je osrednjo prireditev ob občinskem prazniku,
podelitev občinskih nagrad in številne kulturne in športne prireditve. Namenjena sredstva so v
celoti porabljena.
1004005 Prireditve ob državnih praznikov
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Planirana sredstva so namenjena za izvedbo in organizacijo državnih praznikov.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta
Program je bil v celoti izveden, namenjena sredstva so bila porabljena v višini 68,4%, ker se
je organizacija dogodkov nagibala k zmanjšani porabi sredstev in brezplačnem nastopu
domačih kulturnih delavcev.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 Programi v kulturi
18039005 Drugi programi v kulturi
1018006 Dan reformacije
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Sredstva so namenjena za organizacijo in izvedbo dogodka ob Dnevu reformacije
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta
Program je bil v celoti izveden in planirana sredstva so skoraj v celoti (93,9%) porabljena.
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1018007 Komemoracija
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Sredstva so namenjena za organizacijo in izvedbo dogodka ob Komemoraciji ob Dnevu
mrtvih.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta
Program je bil v celoti izveden in planirana sredstva so skoraj v celoti (96,3%) porabljena.
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 Programi v kulturi
18039004 Mediji in avdiovizualna kultur
1018001 Radijsko informiranje
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Sredstva so namenjena za potrebe informiranja v okviru dnevnih, tedenskih in mesečnih
informativnih oddajah, ki se neposredno ali posredno navezujejo na dogajanja v občini
Kočevje.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta
Program je bil v celoti izveden in namenjena sredstva so porabljena.
1018002 Radijsko oglaševanje
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Sredstva so namenjena za potrebe radijskega oglaševanja, Občine Kočevje, društev in vzgojno
varstvenih zavodov in osnovnih šol.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta
Program je bil v celoti izveden in planirana sredstva so porabljena.
1018003 Časopisno informiranje
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Sredstva so namenjena različnim medije za objave člankov, objave raznih razpisov občine,
sporočil za medije in predstavitev občine v tiskanih medijih.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta
Program je bil v celoti izveden in planirana sredstva so porabljena.
1018004 Televizijsko informiranje
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Sredstva so namenjena za zakup programskega časa na lokalni televiziji za informativna,
kulturna, športna obvestila v Občini Kočevje ter za neposredni prenos sej Občinskega sveta.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta
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Program je bil v celoti izveden in planirana sredstva so porabljena.
1018005 Časopisno oglaševanje
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Sredstva so namenjena oglaševanju vabil, obvestil in besedil o pomembnih dogodkih v
tiskanih medijih za potrebe Občine Kočevje.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta
Program je bil v celoti izveden in planirana sredstva niso v celoti porabljena (75,4%), z
razlogom, da je oglaševanje posameznih projektov planirano znotraj postavk projekta in se
sredstva za te zadeve črpajo iz omenjenih postavk.

135

20 NADZORNI ODBOR
02 Ekonomska in fiskalna administracija
0203 Fiskalni nadzor
02039001 Dejavnost nadzornega odbora
2002001 Nadzorni odbor
Ta proračunska postavka zajema izdatke za službena potovanja v državi, stroške prevoza v
državi, druge izdatke za službena potovanja, sejnine udeležencem odborov, izdatke za
strokovno izobraževanje zaposlenih ter druge operativne odhodke. Nadzorni odbor Občine
Kočevje šteje 5 članov in v letu 2011 je imel 4 seje. V ta namen je bilo v letu 2011
namenjenih 5.350,00 EUR, od tega je bilo porabljenih 3.235,48 EUR. Največji delež – 71,2%
predstavljajo sejnine udeležencem odborov.
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30 ŽUPAN
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
3004003 Zadeve in storitve v zvezi s protokolom, ki jih ni mogoče razvrstiti v že določene
postavke
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Sredstva so namenjena za nepredvidene protokolarne zadeve Občine Kočevje, kot so različni
podpisi listin v sodelovanju z drugimi institucijami, priznanj ob svečanih priložnosti, zlatih
porok in jubilejev, novinarskih konferenc in ostalih srečanj.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta
Program je bil v celoti izveden in planirana sredstva so v celoti porabljena (94,6%).
3004006 Dan samostojnosti in enotnosti
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Sredstva so namenjena organizaciji prireditve ob državnem prazniku.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta
Projekt je bil zaključen. Organizacija je temeljila na 20. obletnici države, sredstva pa so v
celoti porabljena.
3004007 Srečanje z odličnimi učenci, dijaki in študenti
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Sredstva so namenjena za vsako letno srečanje župana z odličnimi učenci osnovnih in srednjih
šol ter za organizacijo in izvedbo Diplomskih večerov s predstavitvijo diplomskih nalog
kočevskih diplomantov.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta
Program je bil na področju srečanj z dijaki in srednješolci v celoti izveden, planirana sredstva
niso v celoti porabljena (75,1) z razlogom, ker so se programi Diplomskih večerov začeli v
drugi polovici leta – z oktobrom oz. novim študijskim letom.
3004008 Medletna srečanja z gospodarstveniki, zavodi in drugimi organizacijami
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Sredstva so namenjena za organizacijo različnih srečanj tujih institucij, različnih obiskov
veleposlanikov, poslovnih obiskov iz tujine, domačih gospodarstvenikov, obiski lokalnih
institucij in srečanja z javnimi zavodi.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta
Program je bil izveden, vendar planirana sredstva niso v celoti porabljena (28,4%), oziroma
je poplačilo decembrskih srečanj zapadlo v leto 2012. Srečanja, ki vključujejo omenjeno
področje so se izvajala, vendar v luči neporabe proračunskih sredstev.
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3004009 Obiski predstavnikov državnih institucij
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Sredstva so namenjena za obiske predstavnikov državnih institucij, različnih delovnih
posvetov, okroglih miz, ki jih organizira Občina Kočevje.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta
Program je bil izveden in planirana sredstva niso celoti porabljena (69,8%), zaradi
zmanjšanega obiska državnih predstavnikov (menjava oblasti – volilno leto).
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41 ODDELEK ZA UPRAVNE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI
4106002 – Plače delavcev
Sredstva so namenjena za financiraje plače in prispevkov za zaposlene v občinski upravi. Iz le
teh se izplačujejo premije dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU,
prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za obvezno zdravstveno
zavarovanje, povračilo stroškov prehrane med delom ter prevoza, regres za letni dopust,
sredstva za delovno uspešnost, nadurno delo, jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnostne
pomoči, itd.
Postavka je bila realizirana v višini 969.429,62 EUR (97,6 %). V letu 2011 je bilo v občinski
upravi načrtovanih 42 delovnih mest, kar je bila tudi podlaga za načrtovanje sredstev. Na dan
31.12.2011 je bilo dejansko zasedenih 40 delovnih mest, kar kaže da kadrovski načrt ni bil v
celoti uresničen.
400000 Osnovne plače
Konto zajema sredstva za izplačilo osnovnih pač, določenih z uvrstitvijo v plačni razred po
Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju. Poraba je bila realizirana v višini 684.285,24 EUR
oziroma v 99,3 % deležu od načrtovane višine.
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost
Konto zajema sredstva za izplačilo dodatka za delovno dobo, ki se obračunava od osnovne
plače. Sredstva so bila realizirana v višini 32.512,52 EUR (96,8 %).
400004 Drugi dodatki
Dodatki za delo zajemajo sredstva za mentorske ure in dodatke za specializacije. Realizirana
so bila v višini 1.602,82 EUR (102,1 %).
400100 Regres za letni dopust
Regres za letni dopust je bl izplačan v skupni višini 29.179,33 EUR, kar predstavlja 98,1 %
planiranega. Višina regresa za letni dopust je znašala, skladno z Zakonom o interventnih
ukrepih –ZIU (Uradni list RS, št. 94/2010), za posameznega javnega uslužbenca v letu 2011
692,00 EUR.
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom
Sredstva so bila planirana v višini 3,93 EUR na dan na podlagi Količnika rasti cen
prehrambnih izdelkov (Uradni list RS, št. 57/2011). Realizirana so bila v višini 29.798,39
EUR oz. 78,4 %.
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela
Sredstva so bila načrtovana na podlagi podatkov, ki so jih predložili zaposleni. Izplačujejo se
mesečno. Realizirana so bila v višini 14.380,36 EUR (83,3 %).
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju
delovnih nalog
Sredstva tega konta so bila realizirana v višini 7.931,81 EUR, kar je znašalo 71,5 %
načrtovanega zneska.
400303 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru
sodelovanja v projektih
V tem kontu ni bilo planiranih sredstev za leto 2011, vendar so nastale potrebe zaradi vodenja
dodatnih investicij redno zaposlenih in tako je bilo izplačanih v skupnem znesku 2.105,54
EUR sredstev iz naslova delovne uspešnosti, povečanega obsega dela v okviru sodelovanja v
projektih.
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400400 Sredstva za nadurno delo
Porabljenih je bilo 4.654,94 EUR sredstev za nadurno delo, kar je 66,5 % le teh. Namenjena
so bila opravljanju dela izven delovnega časa v primerih pisanja zapisnikov in udeležbah na
sejah Občinskega sveta in delovnih teles Občinskega sveta, čiščenja, ki ga ni bilo mogoče
opraviti v rednem delovnem času, itd.
400900 Jubilejne nagrade
Sredstev za jubilejne nagrade je bilo izplačanih 1.155,02 EUR. Dva javna uslužbenca sta
izpolnila pogoj za jubilejno nagrado 30 let.
400901 Odpravnine
Sredstva za odpravnine so bila načrtovana glede na število javnih uslužbencev, ki so v letu
2011 izpolnjevali pogoje za upokojitev. Dvema javnima uslužbencema je prenehalo delovno
razmerje iz razloga upokojitve, ena javna uslužbenka pa se je upokojila v decembru 2010,
zato je odpravnina zapadla v plačilo šele v letu 2011. Odpravnina je znašala v skupnem
znesku 25.149,60 EUR oz. 138,6 % načrtovanega.
400902 Solidarnostne pomoči
Do solidarnostne pomoči je na podlagi tretje alinee 4. točke 40. člena Kolektivne pogodbe za
negospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 18/91 z vsemi dopolnitvami) in 3. člena Zakona
o začasni določitvi osnove za določanje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja je
objavljena Osnova za določanje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja od vključno
1. julija 2008 dalje (Uradni list RS, št. 80/2008), upravičen javni uslužbenec oziroma njegova
družina v primerih smrti delavca ali ožjega družinskega člana, težje invalidnosti, daljše
bolezni in elementarne nesreče, požarov in znaša 577,51 EUR neto. Do takšne pomoči sta v
letu 2011 bila upravičena dva javna uslužbenca, vendar je bila realizirana samo ena, saj je
eden upravičenec postal decembra 2011 in je tako plačilo zapadlo v leto 2012.
400999 Drugi izdatki zaposlenim
Drugi izdatki zaposlenim zajemajo sredstva, kot so izplačilo odškodnine namesto
odpovednega roka. Realizacija je bila v višini 1.182,55 EUR (100,0 %).
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje so bili realizirani v višini 65.606,86 EUR
(93,4 %), prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje v višini 48.542,39 EUR (93,3 %),
prispevki za poškodbe pri delu in poklicne bolezni v višini 3.921,68 EUR (94,4 %), prispevki
za zaposlovanje v višini 444,25 EUR (101,7 %) in prispevek za starševsko varstvo v višini
740,36 EUR (101,7 %).
401500 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
Sredstva za plačilo premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne
uslužbence so bila načrovana skladno z Navodilom o rokih, obliki in načinu posredovanja ter
o načinu določitve premij (Uradni list RS, št. 15/07) in Sklepom o uskladitvi dodatih premij
kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence. Realizacija je bila v
višini 15.658,45 EUR (91,1 %).
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE
06039001 Administracija občinske uprave
4106004 Materialni stroški
140

Za materialne stroške je bilo v letu 2011 porabljeno 81.747,49 EUR in sicer za pisarniški
material in storitve (pisarniški material, tonerji v višini 19.599,15 EUR), časopisi, revije,
knjige in strokovna literatura (6.337,26 EUR), stroški oglaševalskih storitev (publikacija
Rumene strani, povezava na obstoječo stran, logotip v višini 1.531,20 EUR), izdatki za
reprezentanco (poslovniki, koledarji, vode, žalni aranžma v višini 1.358,11 EUR), hrana
storitve menz in restavracij (delovni sestanek v višini 96,00 EUR), drugi splošni material in
storitve (cvetlični aranžmaji, vizitke, najem avtomata za vodo, uporaba spletnega digitalnega
potrdila, voda, kozarci, vezava Uradnih listov, dopolnitve požarnega reda v višini 3.800,75
EUR), uniforme in službena obleka (uniforma za občinskega redarja v višini 216,00 EUR),
telefon, teleks, faks, elektronska pošta (15.583,60 EUR), poštnina, kurirske storitve
(16.681,27 EUR), druge storitve komunikacij in komunale (RTV prispevek, storitve PISO,
zagotavljanje storitev na internetu v višini 4.424,67 EUR), drugi prevozni in transportni
stroški (prevoz - strokovna ekskurzija občinske uprave v višini 180,00 EUR), dnevnice za
službena potovanja v državi (549,02 EUR), stroški prevoza v državi (1.815,00 EUR),
dnevnice za službena potovanja v tujini (137,50 EUR), drugi izdatki za službena potovanja
(parkirnine v višini 140,50 EUR), tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme (699,60
EUR), stroški konferenc, seminarjev, simpozijev (3.385,40 EUR), izdatki za strokovno
izobraževanje zaposlenih (2.990,11 EUR), sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in
drugo (1.312,80 EUR), drugi operativni odhodki (zdravniški pregledi zaposlenih, povračilo
davka od prometa zavarovalnih poslov, nagrada za opravljanje obvezne prakse v višini 909,55
EUR).
4106006 Upravljanje s stavbo za potrebe občinske uprave
Za upravljanje s stavbo za potrebe občinske uprave je bilo porabljeno 67.185,34 EUR in sicer
za čistilni material in storitve (2.831,10 EUR), storitve varovanja zgradb in prostorov
(3.902,40 EUR), drugi splošni material in storitve ((3.297,22 EUR), električna energija
(23.024,14 EUR), poraba kuriv in stroški ogrevanja (10.072,56 EUR), voda in komunalne
storitve (2.021,24 EUR), odvoz smeti (23,36 EUR), drugi prevozni in transportni stroški
(179,16 EUR), tekoče vzdrževanje poslovnih objektov (beljenje pisarniških prostorov,
popravila, zamenjava stekla, čiščenje žlebov v višini 5.353,53 EUR), zavarovalne premije za
objekte (3.710,84 EUR), tekoče vzdrževanje druge opreme (popravili v sanitarnih prostorih,
letni pregled gasilnih aparatov v višini 291,96 EUR), nakup druge opreme in napeljav
(omarica za ključe v višini 77,40 EUR), investicijsko vzdrževanje in izboljšave (zamenjava
tekstilne obloge, montaža stropa, označevalne table, lepljenje peskane folije in grbov v višini
12.400,43 EUR). Del obratovalnih stroškov ter stroškov čistilnega materiala povrnejo drugi
uporabniki oz. najemniki prostorov upravne zgradbe skladno z razdelilnikom, določenim v
pogodbi.
4106007 Upravljanje s službenimi avtomobili
Za upravljanje s službenimi avtomobili smo porabili 7.543,50 EUR in sicer za čistilni
material in storitve (pranje službenih avtomobilov v višini 167,76 EUR), drugi splošni
material in storitve (cenitev vozila Renault Kangoo v višini 39,00 EUR), goriva in maziva za
prevozna sredstva občinske uprave (2.533,89 EUR), vzdrževanje in popravila vozil
(popravila, servisi, menjava pnevmatik v višini 2.099,63 EUR), pristojbine za registracijo
vozil (551,43 EUR), zavarovalne premije za vozila (1.961,79 EUR) ter vinjete (190,00 EUR).
4106008 Računalniška obdelava in informatika
Sredstva v višini 14.700,00 EUR so bila porabljena za računalniške storitve (9.376,98 EUR),
vzdrževanje licenčne programske opreme (410,12 EUR), vzdrževanje strojne računalniške
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opreme (471,13 EUR), tekoče vzdrževanje in zavarovanje (vzdrževanje komunikacijskih
povezav v višini 4.441,77 EUR).
4106009 Osnovna sredstva in upravljanje z njimi
Za osnovna sredstva in upravljanje z njimi smo porabili 41.620,37 EUR in sicer za splošni
material in storitve (102,40 EUR), tekoče vzdrževanje druge opreme (popravila fotokopirnega
stroja, servisne storitve, mizarska dela, popravili klimatske naprave v višini 3.898,92 EUR),
nakup pisarniškega pohištva (2.310,18 EUR), nakup pisarniške opreme (multifunkcijski
napravi v višini 379,80 EUR), nakup strojne računalniške opreme (osebni računalniki in
monitorji v višini 2.895,64 EUR), nakup drugega pohištva (arhivske omare, fotelji v višini
2.926,50 EUR), nakup strežnikov in diskovnih sistemov (nakup serverja v višini 6.817,32
EUR), nakup telekomunikacijske opreme (mobilni telefoni v višini 645,99 EUR), nakup
aktivne mrežne in komunikacijske opreme (51,86 EUR), nakup pasivne mrežne in
komunikacijske opreme (308,98 EUR), nakup druge opreme in napeljav (393,80 EUR),
investicijsko vzdrževanje in izboljšave (3.789,00 EUR), nakup licenčne programske opreme
(nakup in namestitev programa Lotus Domino in Lotus Notes v višini 17.099,98 EUR).
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
07 Obramba in ukrepi ob izrednih razmerah
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Na področju zaščite in reševanja je bilo realiziranih 479.531,63 EUR.
07039001- Pripravljenost sistema za zaščito reševanje in pomoč
Sredstva na postavki so bila v višini 123.599,48 EUR in so realizirana v 99,7 %, kar pomeni,
da je bilo planiranje ustrezno, ter da so sredstva porabljena v skladu s programi in plani za
leto 2011.
Vsi programi in podprogrami znotraj programa so bili realizirani v celoti, saj je na skoraj vseh
programih realizacija 100%.
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
Sredstva na postavki so bila v višini 355.932,15 EUR in so realizirana 100 %, kar pomeni, da
je bilo planiranje ustrezno, ter da so sredstva porabljena v skladu s programi in plani za leto
2011.
Vsi programi in podprogrami znotraj programa so bili realizirani v celoti, saj je na skoraj vseh
programih realizacija 100%.
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
4107016 Gasilske mladinske olimpijske igre
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Sredstva so namenjena za organizacijo in izvedbo enotedenskega dogodka Gasilske
mladinske olimpijske igre.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta
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Program je bil v celoti izveden in planirana sredstva so skoraj v celoti porabljena. Sam
program se je iz prvotno planiranega izjemno povečal in razširil, iz razloga večje
vseslovenske populariziranosti in pomembnosti dogodka na nacionalni ravni, ter zaradi
popestritve dogajanja za zainteresirano javnost, skozi številne nastopajoče in promocijo
domače ponudbe.
4118058 Jarmova stalna razstava
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Sredstva so namenjena za organizacijo in izvedbo številnih dogodkov (rezbarska delavnica,
kiparka delavnica, strokovno predavanje, slikarska delavnica, likovna razstava, izdaja Poti
Staneta Jarma) v okviru Jarmovega leta ter za pripravo in izdajo monografije Stanislava
Jarma.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta
Program je bil na področju dogodkov in projektov v celoti izveden, priprava in izdaja
monografije pa se je z nastankom premaknila v leto 2012, zato stroški iz tega naslova niso
nastali. Sredstva so bila porabljena v 64,9%.
41180283 Kulturni praznik
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Sredstva so namenjena za organizacijo in izvedbo dogodka ob Kulturnem prazniku.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta
Program je bil v celoti izveden in planirana sredstva so v celoti porabljena.
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10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
1003 AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA
10039001 Povečanje zaposljivosti
4110005 Javna dela – Center za socialno delo
Center za socialno delo je v letu 2011 izvajal program javnih del »Socialno vključevanje
posebej ranljivih skupin«. V delo je bila vključena ena oseba s V. stopnjo izobrazbe.
Zagotovljena sredstva na postavki niso bila porabljena v celoti, cilji pa so bili doseženi, saj
smo izpolnili vse obveznosti navedene v pogodbi o izvajanju javnega dela.
4110010 Javna dela – društva
Šent – slovensko združenje za duševno zdravje je v letu 2011 izvajal program javnih del
»Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin«. V delo sta bili vključeni dve osebi s V. in
VII. stopnjo izobrazbe. Zagotovljena sredstva na postavki so se porabila za plače in prispevke,
ki pa niso bila porabljena v celoti, zaradi daljšega bolniškega staleža ene javne delavke, kar
pomeni, da so bili stroški nižji. Cilji so bili doseženi, saj smo izpolnili vse obveznosti
navedene v pogodbi o izvajanju javnega dela.
4110011 Javna dela – DSO, Jutro
Sredstva na tej postavki niso bila porabljena, kajti na podlagi pogodbe o izvajanju programa
javnega dela 2011 je občina kot naročnik zagotavljala samo, da za izvajanje programa obstaja
javni interes, stroškov za plače javnih delavcev ni imela.

10 – TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
1003 Aktivna politika zaposlovanja
Opis glavnega programa
Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih
mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov – javnih
delna področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna (socialno-varstvenih,
izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih in kmetijskih), oziroma sredstva za
financiranje projektnega pristopa pri sofinanciranju kadrovske prenove podjetij in
preprečevanje prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Za usklajevanje potreb na trgu dela so predvidene naslednje dejavnosti oz. ukrepi: razvoj
zaposlitvenih programov in programov razvoja človeških virov, aktivno vključevanje v
programe aktivne politike zaposlovanja, izboljšanje izobrazbe strukture brezposelnih,
oblikovanje ustrezne štipendijske politike, uvajanje programov za zmanjševanje števila
brezposelnih in razvoj in uvajanje alternativnih programov preprečevanja in zmanjševanja
neskladij na trgu dela.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Dolgoročni cilji so doseženi, rezultati se kažejo v večjemu številu vključenih občanov v
aktivno politiko zaposlovanja.

10039001 Povečanje zaposljivosti
Opis podprograma
V okviru tega se zagotavljajo sredstva za lokalne zaposlitvene programe (javna dela) za
povečanje zaposljivosti ciljnih skupin brezposelnih oseb na trgu dela.
Zakonske in druge pravne podlage
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•

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti

Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilji podprograma so: aktivirati brezposelne osebe in njihovo socializacijo,
ohranitev in razvoj delovnih sposobnosti ter spodbujanje razvoja novih delovnih mest.
Letni cilji podprograma
Letni izvedbeni cilji; povečati zaposljivost ciljnih skupin brezposelnih oseb na trgu dela.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Večje število zaposlenih brezposelnih oseb.
411003 Javna dela šport
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Sredstva so se porabila za sofinanciranje programov javnih del na osnovi oddanih prijav na
javni razpis za izbor programov javnih del v RS za leto 2010. V ta namen se je zaposlilo štiri
javne delavce v Javnem zavodu za šport Občine Kočevje za pomoč pri urejanju športnih
površin in objektov. Sredstva so bila porabljena za izplačilo plač in prispevkov, od katerih je
Občina Kočevje financirala sredstva v višini 10%, Zavod za zaposlovanje pa 90%.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta
Program je bil v celoti izveden in namenjena sredstva so bila porabljena.
4110008 Javna dela - mladi
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Sredstva so se porabila za sofinanciranje programov javnih del na osnovi oddanih prijav na
razpis za izbor programov javnih del v RS za leto 2010, in sicer za področje pomoč pri
izvajanju programov za mlade. V ta namen se je zaposlila ena oseba pri izvajalcu javnih del,
in sicer Klub mladih Kočevje. Sredstva so bila porabljena za izplačilo plač, prispevkov, od
katerih je Občina Kočevje financirala sredstva v višini 10%, Zavod za zaposlovanje pa 90%.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta
Program je bil v celoti izveden in namenjena sredstva so bila porabljena.
4110009 Javna dela – Občina Kočevje
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Sredstva so se porabila za sofinanciranje programov javnih del na osnovi oddanih prijav na
razpis za izbor programov javnih del v RS za leto 2010, in sicer za področje Urejanje in
nadzor izvajanja športnih aktivnosti v Športnem centru Gaj Kočevje. V ta namen se je
zaposlilo štiri osebe pri izvajalcu javnih del, in sicer Občini Kočevje. Sredstva so bila
porabljena za izplačilo plač, prispevkov, od katerih je Občina Kočevje financirala sredstva v
višini 10%, Zavod za zaposlovanje pa 90%.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta
Program je bil v celoti izveden in namenjena sredstva so bila porabljena.
4110001 Javna dela – šolstvo
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
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Šolam smo v skladu s podpisanimi pogodbami iz leta 2010 sofinancirali plače in prispevke
delavcev, ki sov programu javnih del v decembru 2010 še izvajali učno pomoč učencem. V
letu 2011 ni bilo novih pogodb za javna dela na področju izobraževanja.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja
načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Planirana sredstva so bila namensko porabljena za stroške petih zaposlenih javnih delavcev v
decembru 2010, ki so izvajali program učne pomoči. S tem so bili letni cilji doseženi.
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor
4115001 Sanacija črnih odlagališč
Sredstva na postavki so bila realizirana za sanacijo dveh črnih odlagališč.
Odlagališči sta sanirani na podlagi izdanih odločb in sicer:
- črno odlagališče na parc št. 842/1 oziroma 844/5 k.o. Kočevje
- črno odlagališče na parc.št 2211/9 k.o. Kočevje
Planirana sredstva so v celoti porabljena.
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
1702 Primarno zdravstvo
Dejavnost zdravstva smo izvajali na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju in izpolnili smo cilje, ki smo si jih postavili v planu za leto 2011.
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov
4117001 Sofinanciranje materialnih stroškov zdravstvenih izpostav
Za pokrivanje dela materialnih stroškov za zdravstveni postaji Predgrad in Kočevska Reka
smo v letu 2011 zagotovili sredstva v višini 7.000,00 EUR (Zavod za zdravstveno
zavarovanje teh stroškov ne priznava javnemu zavodu, ker je to odvisno od števila
prebivalcev). Sredstva so bila porabljena v celoti in cilj sofinanciranje materialnih stroškov
izpostav dosežen.
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja
4117007 Cepljenje deklic proti raku na materničnem vratu
Za cepljenje deklic proti raku na materničnem vratu so bila za leto 2011 zagotovljena sredstva
v višini 16.000,00 EUR, ki so bila porabljena za nakup cepiva HPV. Cilji so bili doseženi, saj
je s tem omogočeno cepljenje deklic proti raku na materničnem vratu.
1707 Drugi programi na področju zdravstva
17079001 Nujno zdravstveno varstvo
4117003 Prispevek za zdravstveno varstvo občanov
Število upravičencev do obveznega zdravstvena zavarovanja se je glede na pretekla leta
zmanjšalo. Tako je bilo januarja 2011 do obveznega zdravstvenega zavarovanja upravičenih
385 oseb, decembra 2011 pa 372. Zaradi navedenega sredstva niso bila porabljena v celoti,
cilj pa je bil dosežen saj smo sofinancirali stroške obveznega zdravstvenega zavarovanja
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vsakemu vlagatelju s stalnim prebivališčem v Občini Kočevje, ki je izpolnjeval pogoje za
prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje kot občan.
17079002 Mrliško ogledna služba
4117004 Mrliško ogledna služba
Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe določa, da se sredstva za
opravljanje mrliško pregledne službe zagotovijo v občinskem proračunu. Občina Kočevje je v
letu 2011 izplačala sredstva za 65 mrliških ogledov, 11 obdukcij in 9 prevozov na obdukcijo.
Cilji so bili doseženi.
Postavka 4120014 Romska problematika – sredstva niso bila v celoti porabljena, ker izbrana
dobitnica sredstev z javnega razpisa ni podpisala pogodbe o prejemu sredstev in zato, ker
ostali prosilci niso izpolnjevali osnovnih pogojev iz razpisa.
Postavka 5213016 most Dolga vas. – sredstva so bila delno porabljena (v višini 18.246,00 € le
za plačilo izdelave PGD in PZI. Tudi v letu 2011 se nakup zemljišča še ni izvršil, zato ni bilo
mogoče nadaljevati postopka do pridobitve gradbenega dovoljenja. Postopek za pridobitev
gradbenega dovoljenja (in kasneje gradnja mostu) se bo nadaljeval po izvedenem nakupu
potrebnega zemljišča.
18

KULTURA ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE
Opis glavnega programa
Ohraniti kulturno dediščino in izboljšati materialne in prostorske pogoje za izvajanje kulturne
dejavnosti.
Dolgoročni cilji programa
Ohranjanje premične in nepremične kulturne dediščine
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Dolgoročni cilji so doseženi, ohranja in vzdržuje se infrastrukturne pogoje (prostor, oprema)
in pospešuje kulturna, športna in mladinska dejavnost.
Izhodišča
V javni interes na področju kulturne dediščine spadajo: vzdrževanje in obnavljanje dediščine
ter preprečevanje njene ogroženosti, zagotavljanje materialnih in drugih pogojev za
uresničevanje kulturne funkcije dediščine ne glede na njeno namembnost, zagotavljanje javne
dostopnosti dediščine ter omogočanje njenega preučevanja, preprečevanje posegov, s katerimi
bi se utegnile spremeniti lastnost, oblika, vsebina in s tem vrednost dediščine, skrb za
uveljavljanje in razvoj sistema varstva dediščine, izobraževanje, informatizacija, raziskovanje
in podporni projekti.
Splošni cilji
• Evidentiranje, zbiranje, dokumentiranje, hranjenje in ohranjanje, poučevanje in
raziskovanje premične kulturne dediščine,
• Posredovanje podatkov v register
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•

•
•

Aktivno sodelovanje pri kulturnem in znanstvenem sodelovanju z drugimi muzeji,
raziskovalnimi pedagoškimi ustanovami ter priprava študij in elaboratov za varstvo
kulturne dediščine
Priprava razstav (stalne in občasne), publikacije in druge oblike predstavljanja
premične kulturne dediščine ter izsledkov muzejskega dela doma in v tujini
Organizacija domačih in tujih razstav.

4118010 Kočevska skozi stoletja (stalna razstava)
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Razstava predstavlja muzealizacijo pomembnih dogodkov in obdobij iz zgodovine mesta
Kočevja in Kočevske od prazgodovine do današnjih dni. Razdeljena je na 22 vsebinsko
sklenjenih, a hkrati celostno delujočih sklopov. Ti so sestavljeni iz dogodkov, procesov ali
določenih obdobij, ki se med seboj prepletajo, dopolnjujejo in pojasnjujejo na različnih
nivojih.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta
Program je bil v celoti izveden in namenjena sredstva so bila porabljena.
4118019 Dejavnost muzeja
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
V tem programu se sredstva namenijo za delovanje muzeja. Sredstva za plače za eno
zaposleno kustodinjo. V ta okvir spadajo sredstva tudi za premije kolektivnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja in prispevke.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta
Program je bil v celoti izveden in namenjena sredstva so bila porabljena.
4118049 Vojna za Slovenijo
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Razstava ob 20-letnici samostojne Slovenije v Kulturnem domu na Kočevski Reki je zajemala
15 razstavnih panojev in predmete iz tega časa. Natisnjen je bil razstavni katalog, vabila ter
plakati, objave v medijih. Organizirana so bila javna vodstva.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta
Program je bil v celoti izveden in namenjena sredstva so bila porabljena.
4118050 Kočevska Dežela gozdov
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Sredstva pri tem projektu so bila namenjena za projekt z naslovom Živeti z gozdomgozdnogospodarsko območje Kočevje. Projekt je zajemal razstavo v sodelovanju z društvi,
posamezniki s področja gozdarstva ter podjetij. Sredstva so se porabila za oblikovanje
kataloga, tisk panojev ter za prevod kataloga v tuji jezik, tisk vabil ter objave v medijih.
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Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta
Program je bil v celoti izveden in namenjena sredstva so bila porabljena.
4118053 Gasilstvo na Kočevskem
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Razstava o zgodovini gasilstva na Kočevskem je bila postavljena ob sprehajalni poti v Gaju
na 21 panojih na lesenih konstrukcijah, poleg tega je bila postavljena tudi vitrina s predmeti.
Natisnjen je bil razstavni katalog, vabila in plakati, objave v medijih, program in pogostitev
ob otvoritvi. Organizirana so bila javna vodstva.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta
Program je bil v celoti izveden in namenjena sredstva so bila porabljena.
4118057 Vito Oražem - fotoesej
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Fotografska razstava v predavalnici Pokrajinskega muzeja Kočevje. Natisnjen je bil razstavni
katalog, vabila, plakati in transparent, objave v medijih, program in pogostitev ob otvoritvi.
Organizirana so bila javna vodstva.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta
Program je bil v celoti izveden in namenjena sredstva so bila porabljena.

1803 Programi v kulturi
Opis glavnega programa
Programi v kulturi vključujejo sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost,
umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost in druge
programe v kulturi.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotoviti pogoje za usklajen razvoj knjižničarske dejavnosti (povečanje deleža uporabnikov
knjižničarskega gradiva, rast izposoje), zagotavljanje ustreznih pogojev kot predpogoja za
povečanje števila obiskovalcev kulturnih prireditev, zagotavljanje ustreznih pogojev za
delovanje ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti, ohranjati interes za vključevanje v dejavnost
ljubiteljske kulture, zagotoviti ustrezne prostore za obstoj in razvoj javnih zavodov in društev
na področju kulture.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Dolgoročni cilji so doseženi, ohranjanja in povečuje se knjižničarska dejavnost, ohranja in
povečuje se ljubiteljska kulturna dejavnost.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo
Opis podprograma
Podprogram obsega dejavnosti knjižnic, nakup knjig za splošno knjižnico, drugi programi v
knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij in prireditev.
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Zakonske in druge pravne podlage
• Zakon o zavodih
• Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
• Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
• Zakon o knjižničarstvu
Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilji podprograma so ukrepi za razvoj novih projektov in programov, ki
zasledujejo trende v razvoju knjižničarstva, in razvoj knjižnice v večnamenski informacijski
center, zagotoviti čim večjemu številu občanom enake pogoje dostopa do knjižničnega
gradiva ter dostopa do čim večjega obsega storitev.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročni cilji so doseženi.
Letni cilji podprograma
Letni izvedbeni cilj je zagotoviti sredstva za razvoj novih programov in projektov, ki
zasledujejo trende v razvoju knjižničarstva.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Cilji so doseženi, kar se kaže v novih programih, ki zasledujejo trende v razvoju
knjižničarstva in ljubiteljske kulturne dejavnosti.
41180191 Dejavnost Knjižnice
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Pri postavki dejavnost knjižnice so sredstva namenjena za plače zaposlenim, premije
kolektivnega zavarovanja in prispevke. V to postavko spadajo tudi materialni stroški za blago
in storitve, kot so plačilo električne energije, ogrevanja, čiščenja in nakupa materialnih
stroškov za delovanje knjižnice. Poleg tega se zagotavljajo sredstva za tekoče vzdrževanje
objekta oz. manjša popravila na objektu.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta
Program je bil v celoti izveden in sredstva so bila porabljena v višini 98%.
4118020 Nakup knjig za splošne knjižnice
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
V skladu z sprejetimi standardi pri Nacionalnem svetu za knjižnično dejavnost so sprejeti
Standardi za splošne knjižnice, ki predpisujejo nakup knjig na določeno število prebivalcev. V
okviru tega programa knjižnica Kočevje poskrbi za ustrezen nakup knjižničnega gradiva
namenjenega svojim uporabnikom.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta
Program je bil v celoti izveden in namenjena sredstva so bila porabljena v višini 100%.

1803 Programi v kulturi
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18039003 Ljubiteljska kultura
Opis podprograma
Podprogram obsega sofinanciranje dejavnosti in program sklada za ljubiteljske kulturne
dejavnosti (območne revije zborov, gledaliških skupin, kulturna srečanja in gostovanja),
sofinanciranje programa zvez kulturnih društev, programov in projektov kulturnih društev ter
nagrade za dosežke.
Zakonske in druge pravne podlage
• Zakon o društvih
• Zakon o uresničevanju interesa za kulturo
• Pravilnik o financiranju in sofinanciranju programov in projektov na področju kulture
v občini Kočevje
Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilji podprograma so: povečati interes za vključevanje dejavnosti ljubiteljske
kulture in povečati zanimanje za vključevanje v dejavnosti ljubiteljske kulture.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročni cilji so doseženi.
Letni cilj podprograma
Letni cilj je dosežen.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Cilji so doseženi, kar se kaže z uspelim javnim razpisom in število kakovostno izvedenih
projektov društev in posameznikov na področju kulture.
4118021 Javni sklad za kulturne dejavnosti
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Sredstva v tem programu so namenjena Območni enoti Javnega sklada RS za kulturno
dejavnost in sicer na plačilo najemnine, stroškov za poslovni prostor ter za program delovanja
Javnega sklada RS OE Kočevje. V ta program spadajo območne revije pevskih zborov
(otroških in odraslih), revije gledaliških skupin, samostojno izvedeni projekti kot so
gledališke predstave, koncerti, lutkovne skupine in podobno.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta
Program je bil v celoti izveden in namenjena sredstva so bila porabljena v višini 100%.
4118022 Sofinanciranje dejavnosti Kina
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
V programu sofinanciranje dejavnosti Kina občine Kočevje zagotavlja sredstva za stroške za
izposojo in gledanost filmov, ki se v Kinu odvijajo dva do tri krat tedensko.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta
Program je bil v celoti izveden namenjena sredstva so bila v celoti porabljena v višini 90%.
4118023 Programi in projekti društev – Razpis
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Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
V tem delu so se sredstva na podlagi razpisa dodeljevala društvom in posameznikom v skladu
z Pravilnikom o financiranju in sofinanciranju programov in projektov kulturnih društev. Na
razpis se je prijavilo 33 kulturnih društev in 3 posamezniki s svojimi programi in projekti.
Razpis je bil objavljen v mesecu aprilu 2011. Dodeljena sredstva, ki so jih posamezna društva
pridobila na podlagi razpisa so jih društva na podlagi sklenjene pogodbe porabila za
izobraževanje, mednarodno sodelovanje, različna tekmovanja ter tekoče zadeve v okviru
svoje registrirane dejavnosti.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta
Program je bil v celoti izveden namenjena sredstva so bila porabljena v višini 96%.

18039005 Drugi programi v kulturi
Opis podprograma
Ta program obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov in ustanov, nakupa
opreme in materialnih stroškov.
Zakonske podlage
• Zakon o društvih
• Zakon o zavodih
• Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilji podprograma so zagotoviti ustrezne prostore za obstoj in razvoj kulturnih
dejavnosti.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročni cilji so doseženi.
Letni cilji podprograma
Letni izvedbeni cilj je posodabljanje opreme in investicijsko vzdrževanje Šeškovega doma,
Likovnega salona in Kina.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Cilji so doseženi, število prireditev in obiskovalcev ter uporabnikov de povečuje.
4118028121 Šeškov dom
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
V tem programu so se sredstva porabila za tekoče vzdrževanje Šeškovega doma, kot so
čistilni material, varovanje, ogrevanje, poraba električne energije, zavarovanje ter
investicijsko vzdrževanje objekta. V sklopu investicijskega vzdrževanja se je v dvorani
Šeškovega doma zamenjalo dotrajane odrske zavese in vodila, obnovilo se je del odra ter
prepleskalo dvorano.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta
Program je bil v celoti izveden namenjena sredstva so bila porabljena v višini 92%.
4118028122 Likovni salon
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Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
V tem programu so se sredstva porabila za tekoče vzdrževanje Likovnega salona, kot so
poraba električne energije, zavarovanje ter investicijsko vzdrževanje objekta.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta
Program je bil v celoti izveden namenjena sredstva so bila delno porabljena v višini 60%.
4118028 Kino
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
V tem programu so se sredstva porabila za tekoče vzdrževanje Kina, kot so poraba električne
energije, ogrevanje, zavarovanje ter investicijsko vzdrževanje objekta.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta
Program je bil v celoti izveden namenjena sredstva so bila porabljena.
4118028124 Marof
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
V tem programu so se sredstva porabila za plačilo najemnih stroškov v skladu s pogodbo za
različne glasbene skupine, ki vadijo v prostorih zaklonišča Marofa.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta
Program je bil v celoti izveden namenjena sredstva so bila porabljena.
4118028127 Kulturni dom Predgrad
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
V tem programu so se sredstva porabila za tekoče vzdrževanje Kulturnega doma, kot so
poraba električne energije, ogrevanje, zavarovanje ter investicijsko vzdrževanje objekta.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta
Program je bil v celoti izveden namenjena sredstva so bila delno porabljena v višini 73%.
4118028128 Stroški najema v Srednji šoli
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
V tem programu so se sredstva porabila plačilo najema po pogodbi za prostore za potrebe
pevskih skupin, ki vadijo v dveh učilnicah. Najem prostorov se je omogočil Pevski skupini
Prijatelji, Moškemu pevskemu zboru Svoboda, Zboru Deorina, Vocabella in Mešanemu
pevskemu zboru Kočev c.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta
Program je bil v celoti izveden namenjena sredstva so bila porabljena.
1804 Podpora posebnim skupinam
Opis glavnega programa
Programi posebnim skupinam vključujejo sredstva za sofinanciranje programov in delovanje
veteranskih organizacij.
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Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotoviti pogoje za delovanje veteranskih organizacij.
Ocena uspeha pri doseganju veteranskih organizacij
Dolgoročni cilji so doseženi.

18049001 Programi veteranskih organizacij
Opis podprograma
Ta program obsega sofinanciranje veteranskih organizacij kot so: društvo izgnancev, borcev,
veteranov vojne za Slovenijo.
Zakonske in druge pravne podlage
• Zakon o društvih
Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilji podprograma: zagotoviti pogoje za delovanje veteranski organizacij.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročni cilji so doseženi.
Letni cilji podprograma
Financiranje in obstoj ter delovanje veteranskih organizacij.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Cilji so doseženi.
4118055 Sofinanciranje programov veteranskih organizacij
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
V okviru proračunske postavke se sredstva zagotavljajo za sofinanciranje veteranskih
organizacij društev kot so: borci, veterani, izgnanci in drugo.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta
Proračunska postavka je bila v celoti realizirana.
4118056 Sofinanciranje programov posebnih skupin
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
V okviru proračunske postavke se sredstva zagotavljajo za sofinanciranje investicijskega
vzdrževanja objektov, kateri so lastniki organizacije ali društva na podlagi javnega poziva.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta
Proračunska postavka je bila v celoti realizirana.

1805 – Šport in prostočasne aktivnosti
Opis glavnega programa

154

V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje programov na področju
športne in mladinske dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Šport:
•
•
•

Obnoviti in nadgraditi športno rekreacijsko infrastrukturo,
Pospeševati športno rekreacijsko dejavnost
Pridobivati dodatne površine za množično rekreacijo in zagotavljanje prostorskih
pogojev za izvajanje velikih športnih in kulturno zabavnih prireditev, na katerih se
pričakuje povečanje števila obiskovalcev in uporabnikov.

Mladinska dejavnost:
• Ohranjati in vzdrževati infrastrukturne pogoje za delo neformalno in formalno
organizirane mladine (prostor, oprema).
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Dolgoročni cilji so doseženi.

18059001 – Programi športa
Opis podprograma
Za realizacijo nacionalnega programa na področju športa se namenjajo oz. zagotavljajo
sredstva za: opravljanje in razvoj športnih dejavnosti in načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje
lokalno pomembne javne športne objekte.
Zakonske in druge pravne podlage
• Nacionalni program športa v RS
• Zakon o športu
• Zakon o zavodih
• Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
• Zakon o društvih
• Pravilnik za vrednotenje športnih programov
Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilji podprograma so zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj športne in
rekreativne dejavnosti.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročni cilji so doseženi.
Letni cilji podprograma
Letni izvedbeni cilji je posodabljanje opreme in investicijsko vzdrževanje športnih objektov.
4118030 Financiranje športnih programov - RAZPIS
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Financiranje športnih programov-razpis - proračunska sredstva namenjena za izvajanje
programov športa v letu 2011 so bila razdeljena po kriterijih za vrednotenje športa v Občini
Kočevje na osnovi javnega razpisa, ki je bil objavljen v mesecu marcu 2011.
Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje dela športnih klubov, društev in zavodov na
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področju vzgoje in izobraževanja, v skladu s Pravilnikom za vrednotenje športnih programov
v Občini Kočevje.
V letu 2011 so bile na osnovi prijav na razpis sklenjene pogodbe z naslednjimi klubi, društvi
in vzgojno - izobraževalnimi ustanovami :
-tekmovalni šport : Kegljaški klub Kočevje, Košarkarski klub Kočevje,
Namiznoteniški klub Kočevje, Nogometni klub Kočevje, Moški odbojkarski klub
Kočevje, Ženski odbojkarski klub Kočevje, Rokometni klub GRČA Kočevje, Rokometni
klub Evro Casino Kočevje, Šahovsko društvo Kočevje, Šahovsko društvo Poljanska
Dolina, Balinarski klub »SODČEK« Kočevje,
HK Kočevski medvedi, AK MARATON Kočevje, Strelski klub »MORIS«
Kočevska Reka, Občinska strelska zveza Kočevje,Karate klub in Bridge klub;
-izobraževanje v športu : Športna zveza Kočevje;
-rekreativni šport: Planinsko društvo Kočevje, Društvo tabornikov Rod rjavega medveda,
Društvo invalidov Društvo upokojencev Kočevje in Teniški klub Kočevje;
Proračunska sredstva, ki so se razdelila posameznim izvajalcem športnih programov na
podlagi sklenjenih pogodb.
predstavlja najemnine klubov za objekte, ki so v lasti občine in v njih izvajajo svojo
dejavnost.
Sredstev so bila namenjena za naslednje dejavnosti :
- športno rekreativna dejavnost
- športno - tekmovalna dejavnost
- izvajanje predšolskih in šolskih športnih programov in tekmovanj
- tradicionalne in občasne športne prireditve in priznanja
- mednarodna srečanja
- šolanje strokovnih kadrov, propagandni material, srečanja, strokovna literatura
- nagrajevanje strokovnih kadrov
- najemnine klubom za uporabo športnih objektov.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta
Program je bil v celoti izveden in namenjena sredstva so bila v celoti porabljena.
4118034 Javni zavod za šport
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Javni zavod za šport Občine Kočevje je na podlagi Odloka o ustanovitvi prevzel naloge
upravljanja z športnimi objekti, vzdrževanja in urejanja športnih objektov ter strokovne
naloge na področju športa.
V skladu s tem Odlokom je Občina Kočevje v proračunu za leto 2011 zagotovila sredstva za
plače zaposlenim, prispevke, premije kolektivnega zavarovanja ter ostale materialne stroške
za delovanja zavoda.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta
Program je bil v celoti izveden in namenjena sredstva so bila porabljena.
4118035 Mednarodne igre
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
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Občina Kočevje je bila v letu 2011 organizator mednarodnih iger prijateljstva. V sklopu tega
projekta je sodelovalo 6 pobratenih občin iz različnih držav kot so (Nemčija, Anglija,
Hrvaška, Francija in Poljska). Udeleženih je bilo 138 otrok z spremljevalci in 38 gostov
delegacij iz posameznih držav. Projekt je vseboval tri dnevno gostovanje v Kočevju. Sredstva
so bila porabljena za prenočišča delegacij in otrok, izdelavo in pripravo iger, ki so se odvijale
na Stadionu Kočevje, plačilo izleta udeležencem, darila in za družabne dogodke.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta
Program je bil v celoti izveden in namenjena sredstva so bila porabljena.
4118045 Športna dvorana – tekoče upravljanje
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Sredstva v tem programu so bila namenjena za upravljanje športne dvorane na podlagi
sklenjene pogodbe. Občina Kočevje zagotavlja po pogodbi sredstva za upravljanje v višini
46%, Ministrstvo za šolstvo in šport pa 54%. Program zajema vse materialne stroške kot so
elektrika, voda, ogrevanje, čiščenje in delo za upravljanje športne dvorane.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta
Program je bil v celoti izveden in namenjena sredstva so bila porabljena.

18059002 Programi za mladino
Opis Podprograma
V okviru tega podprograma sofinanciramo delovanje društev, katerih vloga se nanaša na
področja mladinskega dela, pri čemer se štejejo za uporabnike mladinskega dela predvsem
mladi. V ta podprogram uvrščamo sofinanciranje mladinskih programov in projektov,
programov za mlade ter sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov
in projektov. Sofinanciranje se izvede na podlagi javnega razpisa.
Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilji so: Omogočanje mladinskega dela in vzpodbujanje razvoja mladinske
politike s podporo kvalitetnim mladinskim programom, projektom in programom za mlade, ki
prispevajo k usposabljanju in pridobivanju veščin ter socialnemu vključevanju mladih in
vzpodbujanje udejstvovanja mladih ter primerno koriščenje infrastrukture.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.
Letni cilji podprograma
Letni cilji so sofinanciranje mladinskih programov in projektov za mlade, izvedba javnega
razpisa in sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Letni cilji programa so doseženi.
41180501 Sofinanciranje organizacij na področju mladinskega dela
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
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V programu se namenjena sredstva za potrebe društev in organizacij na področju mladinskega
dela na podlagi razpisanega javnega poziva. Sredstva so se namenila za sofinanciranje
projektov za informiranje in svetovanje za mlade, neformalno izobraževanje, mednarodno
mladinsko delo, prostovoljno delo ter raziskovalno delo.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta
Program je bil v celoti izveden in namenjena sredstva so bila porabljena v višini 100%.
19 – IZOBRAŽEVANJE
Opis področja proračunske porabe
Področje porabe 19 – IZOBRAŽEVANJE zajema programe na področju predšolske vzgoje,
osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega
izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja,izobraževanja odraslih in višjega in
visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
- 1902- varstvo in vzgoja predšolskih otrok
- 1903- primarno in sekundarno izobraževanje
- 1905- drugi izobraževalni programi
- 1906- Pomoči šolajočim
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Strategija razvoja Slovenije, UMAR, 2005,
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v RS, Ministrstvo za šolstvo in šport, 1995.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je , da zagotovimo v naši občini na področju izobraževanja izvajanje čim bolj
kvalitetnih programov, ki bodo omogočili vsestranski razvoj otrok v predšolskem in šolskem
obdobju in ostalih udeležencev v procesu izobraževanja.
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
Opis glavnega programa
Glavni program 1902 –Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje
vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Pravilnik o
plačilih staršev za programe v vrtcih, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda
Vrtec Kočevje, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo
javno službo in raznih podzakonskih predpisih.
Dolgoročni cilji glavnega programa
- kakovostno izvajanje programov predšolske vzgoje z nadaljnjim razvijanjem in
zagotavljanjem kakovostne izvedbe Kurikula za vrtce.
Glavni letni izvedbeni cilji
- ohranjati in zagotavljati optimalne možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok ,
- subvencioniranje plačila programov vrtca.
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19029001 - Vrtci
4119001 - Vrtec Kočevje
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Vrtcu Kočevje smo zagotavljali glede na zakonsko določeno obveznost mesečno sredstva po
izstavljenih računih vrtca za razliko med plačili staršev in ekonomsko ceno vrtca.
Ekonomska cena je bila izračunana na osnovi pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo in velja od 1.2.2009. Pri vključitvi otrok v
oddelke so bili glede na sklep Občinskega sveta upoštevani zvišani normativi za število
otrok v oddelkih. Glede na sklep Občinskega sveta smo vsem staršem s stalnim prebivališčem
na območju Občine Kočevje, ki so imeli otroke vpisane v Vrtcu Kočevje, priznavali za
najstarejšega otroka 15% popust na ekonomsko ceno.
Iz občinskega proračuna smo krili vrtcu v skladu s pravilnikom in podpisano pogodbo tudi del
stroškov za nezasedena mesta v skupinah, kar ni vključeno v ceno programa.
Staršem smo v letu 2011 omogočili uveljavljanje rezervacij v poletnih mesecih ali v primeru
odsotnosti otroka zaradi bolezni, pri čemer so starši za najstarejšega otroka plačali rezervacijo
v višini 35% plačila, ki jim je bilo določeno z odločbo o višini plačila za program vrtca,
razliko pa smo krili iz občinskega proračuna.
V leta 2011 se je varstvo in vzgoja predšolskih otrok odvijalo v šestih enotah na štirih
lokacijah: v mestu Kočevje, v Stari Cerkvi, Livoldu in Kočevski Reki. Program se je v
začetku šolskega leta 2011/2012 izvajal v 32 oddelkih za 542 vpisanih otrok, od tega 532
otrok iz občine Kočevje.
Vrtec je obiskuje v šolskem letu 2011/2012 tudi sedem otrok s posebnimi potrebami, ki so
integrirani v redne oddelke. Zanje je bil narejen individualni plan, ki se izvaja s posebno
specialno-pedagoško pomočjo, glede na odločbe pa je bil znižan tudi normativ števila otrok v
teh oddelkih. V redne oddelke vrtca je bilo vključenih tudi več romskih otrok.
V Vrtec Kočevje je bilo na dan 30.09.2011 vključenih tudi 10 otrok iz drugih občin: iz
Kostela 4, Ribnice 2, Novega mesta 2, po 1 pa iz Osilnice in Grosupljega. Za te otroke so
vrtcu zagotavljale razliko med ekonomsko ceno in plačilom staršev matične občine.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja
načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V skladu s cilji, opredeljenimi v področni zakonodaji, smo vsem predšolskim otrokom, ki
imajo skupaj z vsaj enim od staršev stalno bivališče v občini Kočevje in so bili sprejeti v
Vrtec Kočevje, subvencionirali razliko v ceni programov vrtca glede na izdano odločbo in
jim s tem zagotavljali izvajanje kvalitetnih programov. Z navedenim smo ustvarili ugodne
pogoje za optimalen razvoj otrok, njihovo vzgojo in izobraževanje. Planirani cilji so bili v
celoti doseženi.
41190011 - Vrtec Kočevje
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Proračunska sredstva smo porabili glede na zahtevek vrtca v višini 4.314,11 EUR za
investicijski transfer Vrtcu Kočevje. Sredstva so bila porabljena za nujno posodobitev dela
ograje v enoti Mojca v Stari Cerkvi, ker ta del ograje ni ustrezal predpisom.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja
načrta financiranja projekta ter stanja projekta
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Z realizacijo zastavljenih ciljev smo zagotavljali, da se programi vrtca izvajajo v ustreznih
prostorih. S tem smo ustvarili pogoje za varno in kvalitetno bivanje otrok v vrtcu in uresničili
cilje, ki smo si jih zastavili v planu za leto 2011.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP št. OB048-07-0018
4119002 - Vrtci izven občine Kočevje
(sofinanciranje plačil storitev vzgoje in varstva otrok)
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Sredstva so bila namenjena za plačilo razlike v ceni vrtca za otroke, katerih starši imajo stalno
bivališče v občini Kočevje, otroci pa so vključeni v vrtce v drugih občinah.. V letu 2011 so
bili otroci iz naše občine vključeni v vrtcih v Ljubljani, Starem trgu ob Kolpi, Črnomlju,
Novem mestu, Ribnici, Loškem Potoku, Škofji Loki, Ivančni Gorici, Sevnici, Domžalah,
Vrhniki, Novi Gorici, Bledu, Fari in Kamniku. V letu 2012 se je število vključenih otrok v te
vrtce povečalo, tako da je bilo v vrtce izven občine Kočevje v novembru 2011 vključenih 27
otrok, kar je 6 otrok več kot v istem mesecu leta 2010.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja
načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Letni cilji so bili doseženi v celoti, vsem upravičenim smo zagotovili sofinanciranje programa
vrtca.
4119033 - Vrtec v Srednji šoli
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva na tej postavki so bila namenjena preureditvi prostorov Srednje šole Kočevje, s
katero želimo pridobiti tri nove igralnice za potrebe predšolske vzgoje za prvo starostno
skupino otrok.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja
načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Planirana sredstva so bila porabljena:
- 4.000,00 EUR za plačilo odškodnine najemniku za izpraznitev prostorov, v delu stavbe
Srednje šole, kjer se izvaja investicija,
- 18.385,68 EUR za stroške izvedbe investicije
- 193,05 EUR za stroške investicijskega nadzora
- 24.360,00 EUR za izdelavo projektne dokumentacije.
Izvajanje investicije se je začelo po končanih postopkih javnega razpisa 28.11.2011, zato so
bila sredstva za izvedbo in nadzor porabljena glede na realizacijo investicije. Ostala sredstva,
ki jih je bilo v skladu z zakonom potrebno zagotoviti pred začetkom javnega razpisa, za
izvedbo, nadzor in opremo bodo porabljena v letu 2012.
Letni cilj – zaključek investicije v decembru 2011 - ni bil dosežen, ker je prišlo zaradi
postopka oddaje javnega naročila do zakasnitve pri začetku del na tej investiciji.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP št. OB048160

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje
Opis glavnega programa
Glavni program 1903 – Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za
financiranje osnovnih šol, glasbenih šol, splošnega srednjega in poklicnega šolstva.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon o glasbenih
šolah, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o zavodih, odloki o
ustanovitvi posameznih zavodov.
Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol, Glasbene šole in Ljudske univerze so
opredeljene v 82. členu Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). Sredstva se zagotavljajo za:
- plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne in glasbene šole,
- nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo glasbenim šolam,
- prevoze učencev osnovne šole v skladu s 56. členom zakona o osnovni šoli,
- investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme osnovnim in glasbenim šolam,
- dodatne dejavnosti osnovne šole in
- investicije za osnovne in glasbene šole.
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V skladu s cilji, opredeljenimi v področni zakonodaji, želimo populaciji šolskih otrok v naši
občini zagotavljali kar najboljše pogoje za njihovo delo, učenje in vsestranski razvoj njihove
osebnosti. Dolgoročni cilj je zato tudi ohranjati sredstva za izvedbo dodatnih programov oz.
aktivnosti, ki to omogočajo.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
19039001 - Osnovno šolstvo
19039002 - Glasbeno šolstvo
19039003 - Splošno srednje in poklicno šolstvo
41- Oddelek za upravne in družbene dejavnosti
52 - Oddelek za investicije in gospodarstvo
19039001 - Osnovno šolstvo
Opis podprograma
Osnovnošolsko izobraževanje se na območju občine izvaja v treh osnovnih šolah in v
Osnovni šoli Ljubo Šercer, v katero so vključeni otroci s posebnimi potrebam iz naše občine
in sosednjih občin. V proračunu smo zagotavljali sredstva za sofinanciranje dogovorjenega
programa osnovnih šol, to je sredstva za plače, prispevke in druge izdatke za potrebne kadre,
ki izvajajo ta program. Poleg tega zagotavljamo sredstva za financiranje materialnih
stroškov, zavarovalne premije za objekte, tekočega vzdrževanja in investicijskega
vzdrževanja.
Dolgoročni cilji podprograma
CILJI: V skladu s cilji, opredeljenimi v področni zakonodaji, želimo populaciji šolskih otrok
v naši občini zagotoviti optimalne pogoje za njihovo delo, učenje in vsestranski razvoj
njihove osebnosti.
UKREPI:
- zagotavljanje prostorskih pogojev za redni pouk in dodatne aktivnosti učencev,
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- zagotavljanje sredstev za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme,
- zagotavljanje kadrovskih pogojev s financiranjem dogovorjenih občinskih programov in
dodatnih programov, za katere šole izkažejo utemeljenost.
Letni izvedbeni cilji podprograma
- kritje stroškov dodatnega dogovorjenega programa v šolah
- kritje stroškov tekočega vzdrževanja, ogrevanja, zavarovanja objekta in drugih materialnih
stroškov,
- posodabljanje opreme na osnovnih šolah.
4119003 - Osnovna šola Zbora Odposlancev
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Šoli smo financirali plačo, nadomestila in premiji kolektivnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja za dve kuharici.
Financirali smo tudi stroške opreme, ogrevanja, komunalnih storitev, vode, elektrike in
tekočega vzdrževanja ter zavarovalne premije za stavbi na Bračičevi in TZO, v katerih poteka
pouk, in telovadnico.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja
načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Sredstva za opremo so bila porabljena:
-v stari šoli na Reški cesti za sanacijo tal v prvem nadstropju, novo opremo v sanitarijah za
prve razrede in novo opremo v jedilnici,
- v stavbi na TZO 28 za sanacijo tal, novo opremo v dveh učilnicah in namestitev video
nadzora.
Planirana sredstva so bila v celoti porabljena, letni cilji so bili doseženi.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP št. OB048-07-0166
4119004 - Osnovna šola Ob Rinži
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Šoli smo financirali plačo, nadomestila in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja za 1,5 kuharice, 20% delovnega mesta čistilca v Kočevski Reki, logopeda, ki
obravnava otroke v vrtcu in na vseh šolah v občini, in varstvo vozačev.
Financirali smo tudi stroške opreme, ogrevanja, komunalnih storitev, vode, elektrike in
tekočega vzdrževanja ter zavarovalne premije za stavbe v Mestnem Logu, Livoldu in
Kočevski Reki, v katerih poteka pouk, in telovadnico.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja
načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Sredstva za opremo so bila porabljena za protiprašni premaz sten in vodoinštalaterska dela pri
prenovi sanitarij v garderobah športne vzgoje.
Planirana sredstva so bila v celoti porabljena, letni cilji so bili doseženi.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP št. OB048-08-0010
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4119005 - Osnovna šola Stara Cerkev
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Šoli smo financirali plačo, nadomestila in premijo kolektivnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja za 1,34 kuharice in varstvo vozačev.
Financirali smo tudi stroške opreme, ogrevanja, komunalnih storitev, vode, elektrike in
tekočega vzdrževanja ter zavarovalne premije za stavbi v Stari cerkvi in Željnah in
telovadnico.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja
načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Sredstva za opremo so bila porabljena za popravilo pomivalnega stroja, nakup pralnega stroja,
stroja za rezanje zelenjave, stroja za ribanje tal, sesalca, delno zamenjavo pohištva,
protipožarne omare, ozvočenja, tiskalnika in blazine za skok v višino.
Planirana sredstva so bila v celoti porabljena, letni cilji so bili doseženi.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP št. OB048-08-0011
4119006 - Osnovna šola s prilagojenim programom Ljubo Šercer
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Šoli smo financirali varstvo vozačev ter 2% delovnega mesta računovodje in 2% delovnega
mesta poslovnega sekretarja. Financirali smo tudi stroške opreme, ogrevanja, komunalnih
storitev, vode, elektrike in tekočega vzdrževanja ter zavarovalne premije za stavbo, v kateri
poteka pouk.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja
načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Sredstva za opremo so bila porabljena za nakup zabojnika za papir, pisarniških stolov, omar
za učilnico in tehnično učilnico, plastifikatorja in dveh tiskalnikov.
Planirana sredstva so bila porabljena, letni cilji so bili v celoti doseženi.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP št. OB048-08-0012
4119008 - Upravljanje šolskih objektov-najemnine od učilnic
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
S te postavke smo šolam plačali 80% najemnine od učilnic, ki so jo najemniki v skladu s
pogodbami plačali v občinski proračun.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja
načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Planirana sredstva so bila porabljena glede na povpraševanje najemnikov po uporabi učilnic.
Čeprav sredstva niso bila porabljena v celoti, so bili planirani cilji v celoti doseženi.
4119009 - Osnovna šola Stari trg ob Kolpi
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
OŠ Stari trg, ki jo obiskujejo tudi naši predšolski in šolski otroci, smo zagotovili
sofinanciranje opreme v višini 380, 00 EUR.
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Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja
načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Sredstva za sofinanciranje opreme v Osnovni šoli Stari Trg ob Kolpi so bila porabljena za
nakup pralnega stroja za vrtec, v katerega so vključeni otroci iz naše občine.
Planirani cilj je bil v dosežen v celoti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP št. OB048-09-0016
19039002 - Glasbeno šolstvo
Opis podprograma
Glasbeno šolstvo vključuje materialne stroške (stroške za prostore, zavarovanje stavbe,
opremo), nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, stroške pouka in
izobraževanja učiteljev, dodatni program v glasbenih šolah, nakup in gradnjo ter vzdrževanje
glasbenih šol.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o glasbenih šolah.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev
- zagotavljanje osnovnega glasbenega izobraževanja.
Kazalniki: število vpisanih učencev v glasbeno šolo.
Število sistemiziranih oddelkov in vpisanih otrok se je v zadnjih dveh letih povečalo. V
šolskem letu 2011/2012 je v Glasbeno šolo Kočevje vpisanih 254 učencev v 13,75 oddelkih,
poleg tega pa je še 24 učencev vpisanih v ljubiteljski program.
4119010 - Glasbena šola
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Za Glasbeno šolo smo zagotavljali v skladu z zakonom prehrano in prevoz na delo za vse
redno zaposlene, splošne materialne stroške (pri drugih šolah jih zagotavlja MŠŠ), stroške
izobraževanja učiteljev, stroške ogrevanja, komunalnih storitev, vode, elektrike in tekočega
vzdrževanja za stavbo, v kateri poteka pouk, in stroške nakupa opreme, kar je šola porabila za
nakup instrumentov. Financirali smo tudi zavarovalno premijo za stavbo, ki jo upravlja
Glasbena šola.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja
načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Planirani cilj je bil v celoti dosežen.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP št. OB048-08-0014
4119018 - Dodatni programi v glasbeni šoli
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Do zaključka šolskega leta 2010/2011 smo sofinancirali dodatni program za balet.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja
načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Planirani cilj je bil v celoti dosežen.
19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo
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4119012 Srednje splošno izobraževanje
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja
načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Sredstva so bila porabljena v celoti - za sofinanciranje Razvojnega sklada Gimnazije Kočevje.
41190121 Srednje splošno izobraževanje – učna pomoč
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja
načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje učne pomoči dijakom. Izplačana so bila glede
na izkazane stroške, ki jih je z zahtevkom posredovala Gimnazija Kočevje.
1905 - Drugi izobraževalni programi
Opis glavnega programa
Sem spada izobraževanje odraslih in druge oblike izobraževanja. Aktivnosti so usmerjene
predvsem v pripravo in izvajanje programa pridobitve osnovnošolske izobrazbe, v pripravo in
izvajanje posebnih akcij in prireditev na področju izobraževanja odraslih ter izvajanje
programov funkcionalnih in specifičnih znanj vseh skupin prebivalstva.
Dolgoročni cilji glavnega programa
- razvoj vseživljenjskega učenja in izobraževanja in
- omogočiti pridobitev osnovnošolske izobrazbe odraslim, ki nimajo končane osnovne šole
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilji:
- sofinanciranje materialnih in programskih stroškov za program OŠ za odrasle
- zagotavljanje različnih oblik in možnosti izobraževanja odraslih
- povečanje dostopnosti izobraževanja vsem odraslim osebam.
19059001 - Izobraževanje odraslih
Zakonske in druge pravne podlage
- Nacionalni program izobraževanja odraslih,
- Zakon o izobraževanju odraslih.
4119013 - Materialni stroški-Ljudska univerza
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja
načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Ljudski univerzi Kočevje smo v letu 2011 sofinancirali fiksne materialne stroške in del
programskih stroškov za šest oddelkov osnovne šole za odrasle.
4119014 - Izobraževalni programi-razpis
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja
načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Sofinancirali smo tudi štiri programe izobraževanja odraslih, za katere je Ljudska univerza
pridobila na razpisu sredstva iz državnega proračuna:
-

delovanje SREDIŠČA ZA SAMOSTOJNO UČENJE
delovanje UNIVERZE ZA III. ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
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-

izvajanje državljanskega in splošnega izobraževanja za prebivalstvo s področja
DEMOKRACIJE IN ČLOVEKOVIH PRAVIC
izvajanje USPOSABLJANJA ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC ODRASLIH S
POSEBNIMI POTREBAMI.

Planirani cilji so bili doseženi v celoti.
4119032 – Investicijsko vzdrževanje-Ljudska univerza
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje investicijskega vzdrževanja, s katerim je
Ljudska univerza sofinancirala ureditev dodatnih prostorov v 2.nadstropju stavbe na TZO 30,
kjer ima zavod svoj sedež. Z ureditvijo teh prostorov je zavod pridobil dodatno učilnico, dve
pisarni, sanitarije in čajno kuhinjo in s tem rešil prostorsko stisko, s katero se ukvarjajo že dve
leti.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja
načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Sredstva so bila v celoti porabljena, cilji so bili doseženi.
1906 - Pomoči šolajočim
Opis glavnega programa
V okviru tega programa zagotavljamo iz proračuna sredstva za različne pomoči šolajočim.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o osnovni šoli.
Dolgoročni cilji glavnega programa
- izpolnjevati zakonsko predpisane obveznosti za učence v osnovni šoli,
- zmanjševati razlike med učenci, s tem da omogočimo udeležbo v neobveznih programih tudi
učencem, ki sodijo v kategorijo socialno ogroženih.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Kritje stroškov za učence v osnovni šoli na podlagi veljavne zakonodaje in dogovorjenih
programov.
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu
Opis podprograma
V okviru tega podprograma smo zagotovili sredstva za kritje prevoznih stroškov učencem,
subvencionirali smo šolo v naravi, omogočili v OŠ Ljubo Šercer izvedbo specialne
olimpijade.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih
ciljev
- omogočiti učencem brezplačen prevoz do osnovne šole oz. do vzgojno izobraževalnega
zavoda v skladu z veljavno zakonodajo
- omogočiti učencem udeležbo v zimski šoli v naravi
4119015 - Regresiranje prevoza v šolo
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Sredstva na postavki regresiranje prevoza v šolo so bila namenjena za zagotavljanje
brezplačnih prevozov v skladu s 56.členom zakona o osnovni šoli. Financirali smo stroške
šolskih prevozov glede na sklenjene pogodbe s prevoznikoma Integral Kočevje,
166

Avtoprevozništvo Kastelic (za prevoz v OŠP Ljubo Šercer za tri otroke, ki začasno bivajo v
Dolenji vasi, so zaključka šol.leta 2010/2011) in Občino Črnomelj za prevoz naših otrok iz
KS Poljanska Dolina v OŠ Stari Trg ob Kolpi. Šolski prevozi so se vršili na istih relacijah kot
v preteklem letu. Tudi v letu 2011 smo iz državnega proračuna dobili povrnjena od
Ministrstva za šolstvo in šport v skladu s podpisanimi pogodbami sredstva za prevoze
učencev osnovne šole, katerih pot v šolo je ogrožena zaradi velikih zveri. Na tej postavki so
bila sredstva porabljena tudi za financiranje prevoza za štiri otroke s posebnimi potrebami, od
tega za enega otroka dnevni prevoz iz Kočevja v Ljubljano in nazaj. V skladu z Zakonom o
osnovni šoli smo od septembra 2011 sofinancirali tudi prevoz dvema učencema iz
Koprivnika, ki sta se s 1.septembrom 2011 prešolala v OŠ Stari trg ob Kolpi.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja
načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Planirana sredstva so bila namensko porabljena, letni cilji so bili v celoti doseženi.
4119016 - Subvencioniranje šole v naravi
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje zimske šole v naravi v 6.razredu za 22 učencev
OŠ Zbora odposlancev, 50 učencev OŠ Ob Rinži in 43 učencev 6.in7. razreda OŠ Stara
cerkev. OŠ Ljubo Šercer smo sofinancirali šolo v naravi za 1 učenca 6.razreda.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja
načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Planirana sredstva so bila delno zagotovljena s prerazporeditvijo in namensko porabljena
glede na udeležbo učencev v tem programu. Letni cilji so bili v celoti doseženi, saj smo s
sofinanciranjem omogočili vsem zainteresiranim učencem udeležbo na zimski šoli v naravi.
20 SOCIALNO VARSTVO
2002 Varstvo otrok in družine
Dejavnost socialnega varstva smo izvajali na podlagi Zakona o socialnem varstvu, Zakona o
preprečevanju zlorabe uporabe prepovedanih drog in obravnavi uživalcev prepovedanih drog,
Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti, Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen
socialno varstvenih storitev in izpolnili smo cilje, ki smo si jih postavili v planu 2011.
20029001 Drugi programi v pomoč družini
4120001 Enkratne pomoči ob rojstvu otroka
V skladu s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju pomoči za
novorojence z območja Občine Kočevje je bilo izplačanih 200 denarnih pomoči v znesku
200,00 EUR. Cilj je bil dosežen saj smo vsakemu upravičencu, ki je vložil vlogo za dodelitev
denarne pomoči ob rojstvu otroka, izplačali znesek denarne pomoči.
2004 Izvajanje programov socialnega varstva
20049002 Socialno varstvo invalidov
4120003 Storitve osebne pomoči na domu – družinski pomočnik
Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo potrebuje. Ima pravico do
delnega plačila za izgubljeni dohodek v višini minimalne plače oz. sorazmernega dela plačila
za izgubljeni dohodek v primeru dela s krajšim delovnim časom od polnega. V Občini
Kočevje smo imeli v letu 2011 eno osebo s statusom družinskega pomočnika, ki je skrbel za
invalidno osebo in imel pravico do delnega plačila za izgubljen dohodek.
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Sredstva na tej postavki v letu 2011 niso bila porabljena v celoti, zaradi smrti invalidne osebe,
za katero je skrbel družinski pomočnik in kateremu je občina v skladu z Zakonom o
socialnem varstvu zagotavljala sredstva za izgubljeni dohodek v višini minimalne plače.
20049003 Socialno varstvo starih
4120004 Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih
4120005 Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih
Na podlagi veljavne zakonodaje mora občina v proračunu zagotoviti sredstva za plačevanje v
splošnih in posebnih domovih za tiste občane, ki nimajo lastnih sredstev, premoženja ali
preživninskih zavezancev. Upravičenost o plačilu oz. doplačilu za bivanje v zavodih odloča
Center za socialno delo na podlagi javnih pooblastil z odločbo.
Stroški (do)plačil bivanja za oskrbovance v posebnih socialnih so višji, ker v njih bivajo
oskrbovanci, ki večinoma nimajo lastnih prihodkov, višji pa so tudi stroški oskrbnin. V
splošnih zavodih pa bivajo oskrbovanci, ki večinoma imajo svoje prihodke in za njih je
potrebno samo delno doplačilo oskrbnine. Zato prihaja do velike razlike porabe za plačilo
oskrbnin v splošnih in posebnih socialnih zavodih. Za plačilo storitev oskrbnin v splošnih
socialnih zavodih smo za preteklo leto zagotovili 124.000,00 EUR, za plačilo storitev
oskrbnin v posebnih socialnih zavodih pa 247.000,00 EUR. Sredstva so bila porabljena in
cilji doseženi, saj je bil za vsakega oskrbovanca s stalnim prebivališčem v Občini Kočevje na
podlagi odločbe Centra za socialno delo izplačan znesek plačila oziroma doplačila za bivanje
v zavodu.
4120006 Dejavnost izvajanja pomoči na domu
V tretjem odstavku 15. člena Zakona o socialnem varstvu je določeno, da pomoč na domu
obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti in v drugih primerih, ko
socialna oskrba na domu nadomesti institucionalno varstvo.
Dejavnost izvajanja pomoči na domu v Občini Kočevje opravlja koncesionar JUTRO, zavod
za pomoč in nego na domu. V letu 2011 je 8 delavk nudilo pomoč na domu 81 uporabnikom.
Storitve, ki so jih opravili za uporabnike v letu 2011 so bile: 45% - gospodinjska pomoč;
34,7% - pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih (pomoč pri vzdrževanju osebne higiene) in
20,3% - pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
Sredstva so bila porabljena in cilj dosežen, saj smo vsem upravičencem sofinancirali pomoč
na domu.
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
4120009 Pogrebni stroški
Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti v 20. členu določa, da morajo stroške pokopa
poravnati dediči umrlega. Če ni dedičev ali če ti niso sposobni poravnati stroškov pokopa, jih
poravna občina, v kateri je imel pokojni stalno prebivališče.
V letu 2011 je Občina Kočevje krila stroške pokopa 4 občanom, ki niso imeli svojcev ali pa ti
niso bili sposobni plačati pogrebnih stroškov. Zagotovljena sredstva na postavki niso bila
porabljena v celoti, cilji pa so bili doseženi, saj smo za vse upravičence krili stroške, ki jih je
dolžna kriti občina.
4120010 Brezdomci
V letu 2011 smo zagotovili 6.867,67 EUR za kritje stroškov najemnine, tekočega vzdrževanja
in obratovalnih stroškov za zavetišče za brezdomce na naslovu Cesta na stadion 1, Kočevje. V
prostorih za brezdomce je v letu 2011 našlo svoje začasno zatočišče 8 brezdomcev. Poleg tega
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smo skupaj z Rdečim križem Kočevje razdelili 1.254 bonov za topel obrok brezdomcem.
Sredstva so bila porabljena in cilji doseženi, saj smo krili stroške zavetišča in sofinancirali
tople obroke za brezdomce.
4120011 Sofinanciranje potovanj mladine
Območno združenje Rdečega križa Kočevje vsako leto organizira letovanje otrok z
zdravstvenimi težavami. Program letovanja sofinancira Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, del sredstev prispevajo starši otrok, del sredstev zagotovimo vsako leto v proračunu
in del sredstev se zagotovi z donacijami.
Za letovanje otrok smo v proračunu 2011 zagotovili 3.075,00 EUR. Letovanja se je udeležilo
76 otrok z zdravstvenimi težavami. Sredstva so bila porabljena in cilji doseženi, saj smo
sofinancirali zdravstveno letovanje otrok.
4120019 Dodatna socialna pomoč (Rdeči križ)
V proračunu za leto 2011 je bilo zagotovljeno 15.000,00 EUR za pomoč občanom, ki so se
znašli v stiski zaradi zaostrenih pogojev na trgu. Tako je bila občanom nudena pomoč v obliki
plačila 298 položnic za tekoče obveznosti. Pomoč v obliki plačila položnic je bila izplačana
na podlagi meril, ki so bila pripravljena v sodelovanju s Centrom za socialno delo Kočevje in
Območnim združenjem RK Kočevje. Sredstva so bila porabljena v celoti in cilji doseženi.
20049005 Socialno varstvo zasvojenih
4120012 Zasvojenost
V tretjem odstavku 6. člena Zakona o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in obravnavi
uživalcev prepovedanih drog je določeno, da za spremljanje in koordinacijo preprečevanja
uživanja prepovedanih drog na lokalni ravni in za izvajanje preventivnih ukrepov za
preprečevanje uporabe prepovedanih drog občine lahko ustanovijo lokalne akcijske skupine
(LAS). Občina zagotavlja sredstva za delovanje LAS, katere osnovna naloga je preventivna
dejavnost.
V letu 2011 je LAS organizirala naslednje preventivne dejavnosti:
− delavnice na temo »Kako mimo zasvojenosti« za učence,
− kampanjo NE-ODVISEN.SI,
− okroglo mizo »Mladi in prosti čas«,
− predavanja »Šola za starše«,
− svetovanje staršem in mladostnikom,
− izobraževanje profesorjev, izobraževanje učiteljev, zdravstvenih delavcev, delavcev
policije in centra za socialno delo,
− monokomedija »Učitelj«
− telefon v stiski.
Za delovanje lokalne akcijske skupine je občina zagotovila tudi brezplačen najem prostora ter
kritje obratovalnih stroškov. Za vse navedeno je bilo v letu 2011 porabljenih 6.079,85 EUR.
Cilji so bili doseženi, saj smo financirali dejavnosti LAS-a, ki so bile izvedene v letu 2011.
4120017 Zasvojenost – »PROJEKT ČLOVEK«
V prostorih LAS-a deluje »Sprejemni center Društva Projekt Človek« iz Ljubljane, ki izvaja
program posvetovanja, motiviranja za abstinenco, priprave in napotitve v druge dnevne in
stanovanjske centre, začetno terapijo in socialno rehabilitacijo ter pomoč staršem. Občina je
za delovanje programa zagotovila brezplačen najem prostora in pokrila obratovalne stroške za
prostor, ki sta ga uporabljala skupaj z LAS-om. Sredstva na postavki niso bila porabljena v
celoti, cilji pa so bili doseženi.
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4120012 Društva – programsko financiranje – RAZPIS
Na razpis za sofinanciranje humanitarnih organizacij in društev se je prijavilo 17
humanitarnih organizacij in društev, od katerih je bilo 15 organizacij oz. društev upravičenih
do sredstev razpisa. Za sofinanciranje humanitarnih organizacij in društev smo v letu 2011
porabili 15.881,77 EUR. Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa.
Sredstva niso bila porabljena v celoti, ker eno društvo ni vrnilo podpisane pogodbe o
sofinanciranju humanitarnih organizacij (razpis 2011), na podlagi katere bi se mu izplačal
znesek.
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
4120018 Rdeči križ Kočevje
Za izvajanje nalog Območnega združenja Rdečega križa Kočevje, ki jih izvajajo za prebivalce
Občine Kočevje je bilo za leto 2011 zagotovljenih 12.000,00 EUR.
Območno združenje RK Kočevje je za občane izvedel naslednje naloge:
- zbiranje, skladiščenje in delitev materialne pomoči,
- organizacija letovanja socialno in zdravstveno ogroženih otrok,
- humanitarne pomoči v primeru naravnih in drugih nesreč,
- skrb za boljšo kakovost življenja starejših oseb,
- pomoč ranljivim skupinam prebivalcev,
- varovanje in krepitev zdravja.
Sredstva so bila porabljena v celoti in cilji doseženi.
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42 ODDELEK ZA OKOLJE, INFRASTRUKTURO IN REGIONALNE RAZVOJNE
PROJEKTE
11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo
1104 Gozdarstvo
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
Opis podprograma
Vzdrževalna dela na gozdnih cestah so občine dolžne izvajati na osnovi Zakona o gozdovih
(Ur. list RS, št. 110/2002, 115/2006-sprem., 110/2007-sprem.).
Sredstva so namenjena sofinanciranju vzdrževanja gozdnih cest. Del finančnih sredstev za
vzdrževanje gozdnih cest v državnih gozdovih zagotavlja Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano iz državnega proračuna. Za vzdrževanje gozdnih cest v zasebnih
gozdovih se sredstva zbirajo preko katastrskega dohodka lastnikov zasebnih gozdov.
Plan vzdrževalnih del na gozdnih cestah izdela Zavod za gozdove Slovenije-Območna enota
Kočevje, Občina Kočevje pa ga izvaja s pogodbenim vzdrževalcem gozdnih cest.
Cilji podprograma
Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest , katere so namenjene za izvoz lesne mase, tako v
zasebnih kot državnih gozdovih.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev podprograma
Program je bil v celoti izveden. Sredstva, ki jih zagotavlja Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano iz državnega proračuna so bila v celoti refundirana.
4211005 Gozdne ceste
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Izvajajo se vzdrževalna dela na gozdnih cestah in gradnja novih gozdnih komunikacij.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta
Program je bil v celoti izveden, čeprav bi za boljše stanje gozdnih cest morali nameniti več
finančnih sredstev.
2.483,06 EUR drugih operativnih odhodkov je znesek, nakazan DURS-u, za pristojbine za
vzdrževanje gozdnih cest.
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
Opis podprograma
Sredstva so namenjena za zagotavljanje investicijskega in rednega vzdrževanja cestne
infrastrukture in opreme.
Cilji podprograma
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Z investicijskim in tekočim vzdrževanjem kategoriziranih in nekategoriziranih občinskih cest
uvajati izboljšave na prometni infrastrukturi, prometni signalizaciji in opremi in izvajati
tekoče vzdrževanje v letnih in zimskih razmerah.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev podprograma
Na področju tekočega vzdrževanja je bil program izveden v celoti. Za izboljšanje kvalitete
tekočega vzdrževanja bi potrebovali več finančnih sredstev.
Na področju zimske službe je bil program izveden v celoti.
4213001 Redno vzdrževanje lokalnih cest
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Izvajajo se tekoča vzdrževalna dela na prometni infrastrukturi in cestnih objektih ter opremi.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta
Finančni plan je bil v celoti izveden, program vzdrževalnih del ni bil v celoti realiziran, zaradi
premalo zagotovljenih sredstev. Za kvalitetnejše vzdrževanje prometne infrastrukture je
potrebno zagotoviti več finančnih sredstev.
1.158,00 EUR drugih operativnih odhodkov je plačilo podjetju Locus d.o.o. iz Domžal, za
izvedbo digitalizacije spremembe kategorizacije občinske ceste.
4213002 Zimsko vzdrževanje lokalnih cest
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Odstranjevanje snega z vozišč, preprečevanje poledice na voziščih in odvoz snega iz javnih
površin.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta
Na področju zimske službe je bil program izveden v celoti z rebalansom proračuna.
4213003 Drugi odhodki na cestnem področju
180,00 EUR je plačilo dokumentacije za pešpot v naselju Strelišče.
42130014 Vzdrževanje prometne signalizacije
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Sredstva so namenjena za vzdrževanje celotne svetlobne signalizacije, za obnovo horizontalne
signalizacije (parkirni boksi, zaustavljalne črte, boksi za invalide, šolske poti) in za vertikalno
prometno signalizacijo.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta
Program je bil v celoti izveden na področju horizontalne signalizacije. Porabljeno je bilo
35.628,69 EUR. Celotna horizontalna signalizacija se obnovi vsako pomlad tekočega leta,
pred pričetkom pouka v jeseni, pa signalizacija na šolskih poteh.
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Strošek vzdrževanja svetlobne signalizacije (semaforji, svetlobne opozorilne luči, avtomatika)
znaša 8.830,34 EUR.
Na področju vertikalne prometne signalizacije (označbe naselij, kažipoti za nekatera naselja in
zamenjava neustreznih prometnih znakov, ki niso v skladu s Pravilnikom o prometni
signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah), se bo program izvajal tudi v letu 2012.
42130016 Javna razsvetljava
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Plačilo električne energije ter tekoče vzdrževanje in izboljšave cestne javne razsvetljave.
Projekt traja celo proračunsko leto.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta
Program za leto 2011 je bil v celoti izveden. Mreža cestne javne razsvetljave je iz leta v leto
popolnejša in kvalitetnejša, saj pri obnovi svetilk JR ali novogradnji upoštevamo Uredbo o
preprečevanju onesnaževanja okolja s svetlobo. Uredba nas zavezuje, da do 31. Decembra
2016 obnovimo vse svetilke JR, katere ne bodo ustrezale določilom uredbe.
Za plačilo električne energije svetilk JR je bilo porabljeno 343.301,92 EUR. Za tekoče
vzdrževanje 20.605,75 EUR, za investicijsko vzdrževanje pa 17.533,20 EUR.
Skupno 43.452,08 EUR je bilo plačil iz leta 2012, ki so bila plačana v letu 2011.
42130025 Sofinanciranje letališča v Novih Lazih
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Z predvideno ureditvijo se je preprečilo nastajanje škode na manipulativnih zemljiščih VPS
Novi Lazi, ki so v lasti Občine Kočevje in so bila urejena s proračunskimi sredstvi v preteklih
letih. Hkrati so bile ustvarjene razmere za zagotavljanje varnosti letalskega prometa. Tako so
bili zagotovljeni potrebni pogoji, da bo uporabnik lahko s postavitvijo ograje v celoti zadostil
zahtevam CAA RS za obratovanje s polnimi pooblastili.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta
Planirana sredstva 25.000,00 € so bila namensko porabljena – indeks: 99,99. Z ureditvijo
ograje in pripadajočih zemeljskih del, za katera so bila proračunska namenjena, so bili
doseženi cilji projekta.
16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
Opis podprogramov
Sredstva se namenjajo dolgoročnemu vlaganju v strateški in operativni – izvedbeni prostorski
razvoj. Pravna podlaga je Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007,
70/2008 - ZVO-1B, 108/2009, 80/2010 - ZUPUDPP, 43/2011 - ZKZ-C)
Cilj podprogramov
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Zagotavljanje ustreznih strokovnih podlag – analiz in vodenje postopkov sprejemanja novih
strateških in izvedbenih prostorskih aktov.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev podprograma
V letu 2011 so bili cilji doseženi na vseh projektih podprograma, za terminskim načrtom smo
zaostajali le z OPN, kjer je prišlo do spremembe le tega in do podaljšanja roka zaključka v
drugo polovico 2013.
4216001 Splošno delo na urejanju prostora
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Sredstva se zagotavljajo za izdelavo – zagotavljanje geodetskih podlag in drugih geodetskih
storitev, ki se neposredno ne nanašajo na določene investicije. Del sredstev pa se zagotavlja
za morebitno zagotovitev uradnih tolmačenj, strokovnih podlag.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta
Planirana sredstva 21.500,00 € so bila skoraj v celoti namensko porabljena – indeks 99,90.
4216003 Zazidalni načrt Trata
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Za potrebe priprave vhodnih podatkov v postopku izdelave PGD/PZI je bilo planirano znotraj
območja urejanja zagotoviti še nekatera dejanja ter po potrebi pridobiti še dodatne podatke.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta
Planirana sredstva: 1.000,00 € niso bila porabljena (neurejen del lastništva pri dveh parcelah)indeks: 00,00. Projekt bo izveden v naslednjem letu, v kolikor bo prišlo do ureditve lastništva.
4216004 Ureditveni načrt Jezero
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Zaradi nastopa morebitnih novih investitorjev za realizacijo sprejetega programa Jezero bi za
bilo potrebno izvesti posamezna dejanja za nadaljevanje ali korekcijo obstoječih vsebin.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta
Novih investitorjev za navedeno območje v letu 2010 ni bilo, zato planirana sredstva v višini
700,00 € niso bila porabljena – indeks: 00,00.
42160085 Okoljsko poročilo in celovita presoja vplivov na okolje
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
V sklopu OPN je sočasno potrebo izdelati tudi navedeni strokovni podlagi, na podlagi
odločbe MOP predstavljata obvezno podlago po ZPNačrt.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta
Zaradi zakasnitve sprejemanja – izdelave OPN (manjkajoče smernice nosilcev urejanja
prostora) je postopek dokončanja strokovnih podlag v letu 2011 v večji meri miroval
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(osvežitev podatkov in usklajevanje z NUP – nosilci urejanja prostora). Planirana sredstva v
višini 16.000,00 € so bila porabljena delno – indeks: 25,90.
42160086 Delavnice, publikacije in obveščanje
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
V sklopu organiziranja morebitnih javnih razgrnitev OPN je pri sami organizaciji potrebna
zunanja strokovna pomoč, ki zagotavlja logistiko, multimedijo in publikacije (brošure,
plakate, zloženke,…).
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta
Ker OPN še ni bil v fazi formalne javne razgrnitve, ni bilo porabljenih sredstev planiranih v
znesku 1.500,00 € – indeks: 0,00.
42160087 Občinski prostorski načrt
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Skladno z veljavno zakonodajo morajo vse občine izdelati in sprejeti nove prostorske
dokumente – OPN.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta
V letu 2011 smo izdelali dopolnjeni osnutek št. 2 OPN in strokovne podlage poselitve po
posameznih KS – naselja ter pridobili smernice nosilcev urejanja prostora, ki smo jih med
NUP tudi v večji meri uskladili. V ta namen so bila planirana sredstva v višini 50.000,00 € in
so glede na dinamiko izdelave (pogodbeni plačilni pogoji) bila porabljena v celoti – indeks:
100,00.
42160088 Hidrološko – hidravlični elaborat
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
V postopku priprave strokovnih podlag za izdelavo novih prostorskih dokumentov občine je
bila s strani strokovnih služb (ARSO) in izdelovalca podana dodatna zahteva po nujnosti
pridobitve podatkov o hidrološkem stanju območja občine Kočevje.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta
V ta namen je bil izdelan hidrološko – hidravlični elaborat s karto poplavne nevarnosti.
Predvidena sredstva: 23.600,00 € so bila porabljena skoraj v celoti – indeks: 99,70.
42160089 Aerofoto snemanje
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Za potrebe pridobitve najnovejših podatkov o stanju prostora in zagotavljanja prikaza
poselitvenih območij naselij je bil izveden postopek aerofoto snemanja. Dobljeni podatki so
večnamensko uporabni tako za izdelavo posameznih študij in strokovnih podlag, kot tudi za
vključitev v portal PISO.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta
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Aerofoto snemanje je bilo končano v celoti. Predvidena sredstva: 25.100,00 EUR so bila v
večji meri tudi namensko porabljena – indeks: 91,30.
42160090 Parcelacije za prodajo zemljišč
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
V postopku prodaje zemljišč (Letni načrt prodaje stvarnega premoženja) je bilo skladno z
zastavljenim planom prodaje potrebno izvesti odmero zemljišč; pri tem nastali stroški se ob
prodaji zemljišč skupaj z ostalimi stroški obračunajo kupcu.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta
V letu 2011 smo s parcelacijami pripravili cca 50 samostojnih gradbenih parcel, ki jih bomo
ponudili na trgu. Izvedlo se je večja količina parcelacij za namene prodaje zemljišč, ki
pripadajo k posameznim stavbam. Porabljena sredstva so se, tam kjer je že prišlo do prodaje,
prištela h kupnini. Predvidena sredstva: 120.000,00 EUR so bila porabljena v celoti – indeks:
100,00.
1603 Komunalna dejavnost
4216017 Vzdrževanje parkov, zelenic in drugih javnih površin
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Finančna sredstva so namenjena za vzdrževanje in urejanje parkov, zelenic, pešpoti in za
vzdrževanje snage na javnih površinah. Dela se izvajajo skozi vse leto.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta
Urejene parkovne površine se letno povečujejo, s tem pa tudi strošek vzdrževanja in urejanja.
Sredstva v višini 160.848,75 so bila v celoti porabljena. Za racionalnejšo in koordinirano
porabo finančnih sredstev bo moral izvajalec del mesečno dostavljati program del, katera bi
potrdil naročnik (Občina Kočevje).
1.151,25 EUR je strošek plačila vode za fontano Deklica s piščalko. V letu 2011 je bilo
plačanih za 38.500,44 EUR faktur iz leta 2010.
4216022 Praznično urejanje naselij
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Praznično urejanje naselij zajema nabavo materiala in okrasitev mesta Kočevje za Božične in
Novoletne praznike.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta.
Program je bil izveden v celoti.
Strošek montaže in demontaže Božično- Novoletnih okraskov je znašal 10.691,35 EUR.
1.809,49 EUR je znašal strošek nabave materiala za popravilo obstoječega okrasnega
materiala.
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1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna
zemljišča)
4216059 Vračilo komunalnega prispevka
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
V primeru, ko investitor ne pridobi gradbenega dovoljenja, je pa pred tem že plačal stroške
komunalnega prispevka, je potrebno izvesti vračilo sredstev investitorju (na njegovo zahtevo);
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta.
V letu 2011 je nastopil samo en primer (planirana sredstva vračila 300,00€) – indeks: 97,60.
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43 – ODDELEK ZA PRORAČUN, FINANCE IN UPRAVLJANJE PREMOŽENJA
Oris skupin proračunskih uporabnikov v okviru PFN-ja
Oddelek za proračun, finance in upravljanje premoženja se uvršča v področja 02 Ekonomska
in fiskalna klasifikacija, 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve, 06
Lokalna samouprava, 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost, 18
Kultura, šport in nevladne organizacije, 20 Socialno varstvo in 22 Servisiranje javnega dolga.
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
na nivoju področja proračunske porabe in glavnega programa
Bilanca A – Bilanca odhodkov

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe na področju ekonomske in fiskalne administracije zajema glavni program, to
je 0202 Urejanje na področju fiskalne politike. V fiskalno politiko sodi vodenje finančnih in
davčnih zadev in storitev, upravljanje z javnimi sredstvi in izvajanje davčnega in carinskega
sistema. V okviru programa izvaja Oddelek za proračun, finance in upravljanje premoženja
naloge upravljanja s proračunom, s finančnim premoženjem občine in z denarnimi sredstvi. V
letu 2011 je bilo za ta program porabljenih 8.100,08 EUR.

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
Opis glavnega programa
Področje fiskalne politike zajema vodenje in upravljanje z javnimi financami. V okviru
programa izvaja Oddelek za proračun, finance in upravljane premoženja naloge upravljanja s
proračunom, s finančnim premoženjem občine in z denarnimi sredstvi.
Dolgoročni cilji glavnega programa
-

zakonita in upravičena poraba javnih sredstev,
gospodarno in transparentno ravnanje z javnimi sredstvi,
zagotavljaje optimalne likvidnosti proračuna,
kvalitetno in ažurno informiranje zunanjih in notranjih uporabnikov računovodskih
informacij,
zagotavljanje notranjih kontrol tudi z zagotavljanjem zunanjih izvajalcev revizije,
prilagajanje prihodkov proračuna odhodkom s čim nižjimi stroški financiranja.

Glavni letni izvedbeni cilji
-

priprava navodila o izvrševanju proračuna za leto 2011,
izdelava zaključnega računa za leto 2010,
izdelava letnega poročila za leto 2010 v zakonskih rokih za zunanje in notranje uporabnike,
izdelava premoženjske bilance občine za leto 2010,
izdelava konsolidirane premoženjske bilance na dan 31.12.2010,
priprava mesečnih poročil o izvrševanju proračuna in poročanje Ministrstvu za finance
(MF), županu in oddelkom,
- priprava polletnega poročila o izvrševanju proračuna (MF, občinskemu svetu),
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-

redno in sprotno poravnavanje obveznosti iz naslova zadolžitev,
redno poravnavanje obveznosti v skladu z zakonitimi plačilnimi roki,
gospodarno ravnanje z likvidnostnimi presežki,
priprava in vodenje postopkov v zvezi s kratkoročno zadolžitvijo občine (po potrebi),
priprava in vodenje postopkov v zvezi z dolgoročno zadolžitvijo občine,
priprava rebalansa proračuna za leto 2011 (po potrebi),
priprava dopolnjenih navodil proračunskim uporabnikom za pripravo proračuna za leto
2012,
- priprava proračuna za leto 2012, v sodelovanju z oddelki občinske uprave,
- poravnava vseh stroškov v skladu s sklenjenimi pogodbami in predpisanimi zakonskimi
obveznostmi v predpisanih rokih.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE
JAVNE STORITVE
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 04 - Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema vse tiste
storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo, in ki jih običajno opravljajo na različnih ravneh
oblasti. V okviru tega področja se sredstva namenijo tudi za razpolaganje in upravljanje z
občinskim premoženjem. V letu 2011 je bilo za ta program porabljenih 114.778,04 EUR.

0403 - Druge skupne administrativne službe
Opis glavnega programa
Glavni program, 0403 Druge administrativne službe, vključuje sredstva za kritje stroškov
razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore
občine.
Dolgoročni cilji glavnega programa
- povečanje ali vsaj ohranjanje sedanje vrednosti poslovnih prostorov in zagotavljanje
normalne uporabe najemnikom teh prostorov,
- ohranjanje obstoječega fonda poslovnih prostorov,
- gradnja in nakup poslovnih prostorov, v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi,
- oddaja poslovnih prostorov na osnovi razpisov za oddajo poslovnih prostorov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
-

priprava letnega programa vzdrževanja poslovnih prostorov,
priprava razpisov za oddajo praznih prostorov,
izvedba planiranih investicijskih vlaganj,
izvajanje sklenjenih najemnih pogodb in oddaja poslovnih prostorov v najem,
pobiranje najemnin (obračun, izterjava).

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje lokalna samouprava zajema dejavnost, ki se nanaša na sodelovanje in združevanje
lokalne skupnosti z drugimi organizacijami, dejavnost spodbujanja skladnega regionalnega
razvoja, koordinacijo na lokalni, regionalni in državni ravni, dejavnost ožjih delov občine,
investicijska vlaganja v občinsko upravno zgradbo. Za nemoteno delovanje občine oz. njenih
179

strokovnih služb mora zagotavljati tudi sredstva za plače, materialne stroške in sredstva za
delovanje ožjih delov občine.

0603 - Dejavnost občinske uprave
Dolgoročni cilji glavnega programa
Osnovni dolgoročni cilj je zagotavljanje notranjih kontrol in z zunanjimi izvajalci revizije
zagotoviti izboljšanje poslovanja, upravnih in strokovnih nalog ter zagotoviti boljšo
organiziranost služb in gospodarnejšo porabo proračunskih sredstev.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- zakonita in upravičena poraba javnih sredstev,
- gospodarno in transparentno ravnanje z javnimi sredstvi,
- izvajanje notranje revizije poslovanja.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje
poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost). V letu 2011 je bilo za to področje porabljenih
145.702,67 EUR.
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje
Opis glavnega programa
Glavni program, 1605 Spodbude stanovanjske gradnje, vključuje sredstva za podpore fizičnim
osebam za individualno stanovanjsko gradnjo, spodbujanje stanovanjske gradnje in druge
programe na stanovanjskem področju.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj tega programa je vzdrževanje stanovanj po programu vzdrževanja ter
izgradnja novih stanovanjskih enot v skladu s Stanovanjskim programom občine in v okviru
proračunskih zmožnosti.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj je vzdrževanje stanovanj in objektov po letnem programu vzdrževanja.
Planirani kazalci, na podlagi katerih bomo merili uspešnost zastavljenih ciljev, je obseg
realizacije navedenega plana investicijskega vzdrževanja. S samo izvedbo investicije se
preprečuje staranje in propadanje obstoječega fonda stanovanj, prav tako pa se poveča tudi
vrednost stanovanj. Posledice planiranih investicij se odražajo tudi v izboljšanju bivalnega
standarda najemnikov.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema
programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske
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organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). V letu 2011
je bilo za to področje v tem finančnem načrtu porabljeno 189.285,33 EUR.

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti
Opis glavnega programa
Glavni program 1805 – Šport in prostočasne aktivnosti vključuje tudi sredstva za financiranje
investicij na področju športa in programov za mladino.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Občina z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem športnih objektov podpira razvoj športa.
Športni objekti morajo biti večnamenski.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj je poravnavanje stroškov po amortizacijskem načrtu za (športna dvorana).
Planirani kazalci, na podlagi katerih se meri uspešnost zastavljenih ciljev, je obseg realizacije
navedenega amortizacijskega načrta na letnem nivoju.

20 - SOCIALNO VARSTVO
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 20 – SOCIALNO VARSTVO zajema programe na področju urejanja sistema
socialnega varstva in programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin
prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih
oseb in zasvojenih oseb. V letu 2011 je bilo za to področje porabljenih 95.809,75 EUR
(subvencije).

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva
Opis glavnega programa
Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov centra za
socialno delo, programe za pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo,
pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Iz Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006-2010 izhajajo
naslednji cilji: izboljšanje kakovosti življenja, zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva,
razvoj strokovnih oblik pomoči, vzpostavitev in razvoj pluralnosti dejavnosti, oblikovanje
novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Občina je po zakonu dolžna subvencionirati najemnine za stanovanja socialno ogroženih.
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število oseb, ki so bili deležni takšne pomoči.
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22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema program upravljanja z
javnim dolgom na občinski ravni. V letu 2011 je bilo za to področje porabljenih 101.572,82
EUR.

2201 - Servisiranje javnega dolga
Opis glavnega programa
Upravljanje z javnim dolgom je ena izmed nalog, ki se izvajajo v Oddelku za proračun,
finance in upravljanje premoženja. Osnovni namen upravljanja je zagotovitev izvrševanja
občinskega proračuna z zagotovitvijo pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov
financiranja. Z izvršitvijo osnovnega cilja so povezane naslednje naloge:
- zagotavljanje rednega in pravočasnega servisiranja obveznosti občine iz naslova javnega
dolga,
- zagotavljanje ustrezne strukture portfelja dolga,
- spremljanje zadolževanja javnega sektorja na občinskem nivoju,
- zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni izid programa je zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja.
V okviru upravljanja z dolgom občinskega proračuna bodo izvedene transakcije predčasnih
odplačil dražjega dolga s cenejšim, v okviru tržnih pogojev. Transakcije upravljanja z dolgom
bodo izvršene z namenom izvrševanja cilja dolgoročnega zniževanja stroška servisiranja
dolga.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- zagotavljanje finančnih virov za tekoče financiranje in izvajanje projektov ter optimalne
likvidnosti proračuna z dolgoročno čim nižjimi stroški servisiranja.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
To področje porabe zajema sredstva rezerv, namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč,
kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba,
suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih
povzročajo naravne sile in ekološke nesreče ter za splošne rezerve, ki so namenjene
zagotovitvi sredstev za izvedbo nalog, niso bile predvidene v sprejetem proračunu ali pa
predvidena sredstva niso zadostovala za njihovo izvedbo.

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v
primerih nesreč
Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, ki prizadenejo
občino, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča,
pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge
nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
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Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj tega programa je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim
hitrejšo odpravo posledic naravnih nesreč. Dolgoročne cilje tega programa je nemogoče
vrednotiti, saj je poraba sredstev odvisna od naravnih nesreč, ki so se zgodile v preteklosti
oziroma je del sredstev predviden ali rezerviran tudi za primere nesreč, ki bi se lahko zgodile
v prihodnjem letu.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je oblikovanje rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč v skladu z 48. členom Zakona
o javnih financah ter Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, tj. vsaj delno zagotoviti
finančne pogoje za čim hitrejše posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škod, ki bi
nastale ob naravnih nesrečah. Kazalec, s katerim se meri doseganje zastavljenega cilja, je
realizacija porabe sredstev glede na predložene programe za odpravo posledic po posamezni
naravni nesreči. Pokazatelj doseganja ciljev je tudi dejstvo, koliko proračunskih sredstev,
glede na potrebna sredstva, je bilo možno zagotoviti ob pojavu naravnih nesreč.
1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika1
1.1 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine
402 - Izdatki za blago in storitve
Za izdatke za blago in storitve je bilo porabljeno 101.275,21 EUR, kar predstavlja 83,2
odstotno porabo načrtovanih sredstev v veljavnem oziroma sprejetem finančnem načrtu.
V primerjavi s preteklim letom so bili izdatki za blago in storitve nižji za 18,3 odstotke.
Sredstva so bila porabljena za opravljanje osnovne dejavnosti oddelka, in sicer za:
- pisarniški in splošni material v znesku 18.133,15 EUR,
- posebni material in storitve v znesku 817,57 EUR,
- energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije v znesku 17.860,37 EUR,
- tekoče vzdrževanje v znesku 35.378,19 EUR,
- druge operativne odhodke v znesku 4.305,84 EUR.
403 - Plačila domačih obresti
Za odplačilo obresti od že najetih kreditov za izgradnjo osnovne šole, stanovanj ter odplačila
obresti za najete kredite za financiranje lokalne javne infrastrukture v letu 2008 (npr.
centralna čistilna naprava) je bilo porabljeno 101.572,82 EUR, kar predstavlja 95,3 odstotno
porabo načrtovanih sredstev v veljavnem oziroma sprejetem finančnem načrtu.
V primerjavi s preteklim letom so bile obresti višje za 14,2 odstotka.

1

1. točka 8. člena Navodila o pripravi zaključnega računa in občinskega proračuna ter metodologije…
(Navodilo)
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409 – Rezerve
Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad. V letu 2011 smo oblikovali rezerve v višini
10.000,00 EUR.
411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Transferi posameznikom in gospodinjstvom so se realizirali v znesku 95.299,39 EUR.
V primerjavi s preteklim letom so bili transferi posameznikom in gospodinjstvom višji za 18,6
odstotka.
413 – Drugi tekoči domači transferi
Za druge tekoče domače transfere je bilo porabljeno 7.494,36 EUR, kar predstavlja 99,8
odstotno porabo načrtovanih sredstev v veljavnem oziroma sprejetem finančnem načrtu.
V primerjavi s preteklim letom so drugi tekoči domači transferi višji za 12,3 odstotke.
420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Za nakup in gradnjo osnovnih sredstev je bilo porabljeno 372.509,61 EUR, kar predstavlja
91,9 odstotno porabo načrtovanih sredstev v veljavnem oziroma sprejetem finančnem načrtu.
V primerjavi s preteklim letom sta nakup in gradnja osnovnih sredstev manjša za 17,8
odstotka.
1.2 Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
V primeru, da se pojavi odstopanje od sprejetega načrta, je v 5. členu Odloka o proračunu
županu dano pooblastilo, da sme odstopanja urediti s prerazporeditvijo. Tovrstne
prerazporeditve se ne nanašajo na nove namene, ki jih je treba v proračun uvrščati z
rebalansom. Prav tako se te pravice porabe nanašajo zgolj na odhodkovno stran bilance.
V naslednji tabeli prikazujemo prerazporeditve, ki so bile narejene v posameznem področju.
Področje
02Ekonomska in fiskalna administracija
04 Skupne administrativne službe in
splošne javne storitve
06 Lokalna samouprava
16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko
komunalno dejavnost
18 Kultura, šport in nevladne organizacije
20 Socialno varstvo
22 Servisiranje javnega dolga
23Intervencijski programi in obveznosti
Skupaj

Rebalans_2
2011
8.700,00

Veljavni plan
2011
9.700,00

116.500,00
39.000,00

118.500,00
32.690,00

101,72%
83,82%

166.500,00
204.000,00
92.700,00
423.208,70
10.000,00
1.060.608,70

167.710,00
200.200,00
96.100,00
425.708,70
10.000,00
1.060.608,70

100,73%
98,14%
103,67%
100,59%
100,00%
100,00%

Indeks
111,49%
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Prerazporeditve bodo podrobneje pojasnjene v nadaljevanju, kjer pojasnjujemo odstopanja
med doseženimi oz. nedoseženimi planiranimi odhodkovnimi postavkami. Odhodki
proračunskega uporabnika za leto 2011 so bili planirani v višini 1.060.608,70 EUR in
doseženi v višini 1.006.592,76 EUR, kar pomeni, da so bili realizirani v višini 94,9 odstotkov.
Nekoliko manjša realizacija od pričakovane je na podprogramu 02029001 Urejanje na
področju fiskalne politike (79,7 %) in postavki Stroški terjatev in prodaja kapitalskih deležev,
podprogramu 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (86,6 %) in
postavki Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov, podprogramu 06039001
Administracija občinske uprave (59,2 %) ter postavkah Sredstva za revizijo poslovanja in
Materialni stroški, podprogramu 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju in
postavkah Nakup stanovanj oz. stanovanjskih zgradb in Drugi odhodki na stanovanjskem
področju (67,1 %) ter na podprogramu 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z
dolgom (60,5 %). Obrazložitev realizacije/nerealizacije posameznih proračunskih postavk je
podana v nadaljevanju.
1.3 Obrazložitev prenosa neporabljenih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom
ZJF
44. člen Zakona o javnih financah omogoča, da se ob koncu leta neporabljena namenska
sredstva prenesejo v proračun naslednje leto. Vsa pridobljena namenska sredstva so bila v tem
letu tudi porabljena.
1.4 Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom
ZJF
V leto 2011 so se prenesle obveznosti v višini 32.572,17 EUR, in sicer po področjih:
-

02 urejanje na področju fiskalne politike
04 razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem na
področju poslovnih prostorov
06 administracija občinske uprave
16 spodbujanje stanovanjske gradnje
20 drugi programi v pomoč družini

89,98 EUR
2.283,62 EUR
722,88 EUR
29.134,01 EUR
341,68 EUR

Obveznosti iz preteklega leta v znesku 32.572,17 EUR so bile plačane v prvem trimesečju
2012.
1.5 Vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41.
členom ZJF
V finančni načrt ni bilo vključenih novih finančnih obveznosti.
1.6 Višina izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova
poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika
Tudi v letu 2011 proračunski uporabnik ni izdal niti unovčil poroštev javnih podjetij in javnih
zavodov.
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2. Poslovno poročilo
2.1 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih proračunskega uporabnika
Na osnovi Odloka o organizaciji in delovnih področjih Občine Kočevje je Oddelek za
proračun, finance in upravljanje premoženja notranja organizacijska enota občinske uprave. V
letu 2011 je oddelek opravljal naloge v zvezi s pripravo, spremljanjem in izvrševanjem
proračuna občine, zadolževanjem, pripravo in prodajo stanovanjskih in drugih objektov,
gospodaril z likvidnimi sredstvi, pripravljal tekoča poročila o izvrševanju proračuna, opravljal
strokovne naloge in naloge investicijskega vzdrževanja v zvezi z gospodarjenjem in
upravljanjem poslovnih in stanovanjskih objektov v lasti občine in skrbel za izvajanje
nekaterih investicij ter investicijskega vzdrževanja ostalega premoženja v lasti občine.
Opravljal je tudi vsa finančna in računovodska opravila za finančno in stvarno premoženje
občine ter krajevnih skupnosti in skrbel za proračunske rezerve.
2.1.1 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje
neposrednega uporabnika
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in spremembe),
- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 36/04) in Uredba o enotni metodologiji za
izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja,
- Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 in spremembe),
- Zakon o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 30/02 in spremembe),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in spremembe),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spremembe),
- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07 in s
spremembe),
- Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in
spremembe),
- Letni zakon o izvrševanju proračuna RS,
- Uredba o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS,
št. 45/02),
- Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 57/05),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov (Uradni list RS, št. 122/00 – čistopis),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (Uradni list RS, št. 141/04 – čistopis),
- Letni odhodki o proračunu občine,
- Sklep o začasnem financiranju,
- Stanovanjski zakon (SZ-1) (Uradni list RS, št. 69/03 in spremembe),
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (Uradni list
RS, št. 127/04),
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote,
namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb (Uradni list
RS, št. 123/04),
- Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 60/09),
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št.
20/04),
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04 in
spremembe),
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- Uredba o označevanju stanovanj in poslovnih prostorov (Uradni list RS, št. 63/06),
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih in merilih in
postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03 in
spremembe),
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj
(Uradni list RS, št. 125/03),
- Pravilnik o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja (Uradni list RS, št. 138/06),
- Pogodbe o opravljanju storitev upravljanja stanovanj in poslovnih prostorov v lasti Občine
Kočevje,
- Zakon o poslovnih prostorih in poslovnih stavbah (Uradni list RS, št. 66/93),
- Odlok o oddajanju poslovnih prostorov v lasti Občine Kočevje v najem (Uradni list RS, št.
116/08 in 101/11),
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 19/10).
2.1.2
-

Opis zastavljenih oziroma pričakovanih ciljev

zakonita in upravičena poraba javnih sredstev,
gospodarno in transparentno ravnanje z javnimi sredstvi,
zagotavljaje optimalne likvidnosti proračuna,
kvalitetno in ažurno informiranje zunanjih in notranjih uporabnikov računovodskih
informacij,
zagotavljanje notranjih kontrol in z zunanjimi izvajalci revizije zagotoviti izboljšanje
poslovanja,
prilagajanje prihodkov proračuna odhodkom s čim nižjimi stroški financiranja,
priprava Navodila o izvrševanju proračuna,
izdelava Zaključnega računa,
izdelava Letnega poročila v zakonskih rokih za zunanje in notranje uporabnike,
izdelava Premoženjske bilance Občine Kočevje in upravljavca EZR Občine Kočevje,
izdelava Konsolidirane premoženjske bilance,
priprava mesečnih poročil o izvrševanju proračuna in poročanje MF, županu in oddelkom,
priprava polletnega poročila o izvrševanju proračuna (MF, OS),
redno in sprotno poročanje in poravnavanje obveznosti iz naslova zadolžitev,
redno poravnavanje obveznosti v skladu z zakonitimi plačilnimi roki,
gospodarno ravnaje z likvidnostnimi presežki,
priprava rebalansa proračuna,
priprava navodil proračunskim uporabnikom za pripravo proračuna,
priprava proračuna v sodelovanju z oddelki občinske uprave,
poravnava vseh stroškov v skladu s sklenjenimi pogodbami in predpisanimi zakonskimi
obveznostmi v predpisanih rokih,
finančno – računovodsko poslovanje,
izdajanje soglasij,
priprava letnega programa investicijskega vzdrževanja stanovanj in poslovnih prostorov,
izvajanje postopkov v zvezi z najemnimi stanovanjskimi in poslovnimi pogodbami,
tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov,
vodenje upravnih postopkov,
izvajanje javnih naročil.

Realizacija proračunskega uporabnika je bila 92,8 odstotna, kar kaže, da so bile pravice
porabe izkoriščene v skladu s pričakovanimi cilji.
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2.1.3

Uresničitev zastavljenih ciljev – doseženi cilji

Proračunski uporabnik je večino ciljev realiziral.
2.1.4

Pojasnila odstopanj in/ali ne realizacije posameznih nalog

Realizacija je nekoliko manjša od pričakovane na podprogramu 02029001 Urejanje na
področju fiskalne politike (83,5 %) in postavki Stroški terjatev in prodaja kapitalskih deležev,
podprogramu 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (96,9 %) in
postavki Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov, podprogramu 06039001
Administracija občinske uprave (69,9 %) ter postavkah Sredstva za revizijo poslovanja in
Materialni stroški, podprogramu 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje in postavkah
4316001 Investicijsko vzdrževanje neprofitnih in službenih najemnih stanovanj ter 4316009
Obnova in pridobitev novih stanovanj, podprogramu 18059001 Programi športa in postavki
4318036 Športna dvorana (94,6 %) ter na podprogramu 22019002 Stroški financiranja in
upravljanja z dolgom (0 %). Obrazložitev realizacije/nerealizacije posameznih proračunskih
postavk je podana v nadaljevanju.
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
Področje porabe na področju Ekonomske in fiskalne administracije zajema glavni program
0202 Urejanje na področju fiskalne politike. Fiskalna politika obsega vodenje finančnih in
davčnih zadev in storitev, upravljanje z javnimi sredstvi in izvajanje davčnega in carinskega
sistema. Oddelek za proračun, finance in upravljanje premoženja v okviru programa izvaja
naloge upravljanja s proračunom, finančnim premoženjem občine in denarnimi sredstvi. V
letu 2011 je bilo za to področje namenjenih 9.700,00 EUR in porabljenih 8.100,08 EUR (83,5
%).
0202 Urejanje na področju fiskalne politike
4302001 Stroški terjatev in prodaje kapitalskih deležev
Na tem segmentu nismo realizirali stroškov terjatev in prodaje kapitalskih deležev v višini
1.500,00 EUR, saj nismo šli v postopek prodaje delnic (neugodna ponudba).
4302002 Stroški plačilnega prometa
Stroške plačilnega prometa smo realizirali v 98,8 odstotnem deležu od planirane vrednosti.
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
Področje porabe 04 - Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema vse tiste
storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki običajno opravljajo na različnih ravneh
oblasti. V letu 2011 je bilo pri tem proračunskem uporabniku za to področje namenjenih
118.500,00 EUR in porabljenih 114.778,04 EUR (96,9%).
Glavni program 0403 Druge skupne administrativen službe je vključeval sredstva za kritje
stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne
prostore občine.
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4304001 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov
Poslovni prostori, ki so v lasti Občine Kočevje, se nahajajo pretežno v starejših objektih v
centru mesta in njegovem obrobju. Tekoče vzdrževanje obsega materialna vlaganja, ki
ohranjajo obstoječo uporabno vrednost poslovnih prostorov. Sredstva na tej postavki so se
porabila za manjša vzdrževalna dela, stroške upravljanja skupnih prostorov ter letni servis
gasilnih aparatov.
4304002 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov
Investicijsko vzdrževanje je obsegalo večje posege v celovito prenovo poslovnih prostorov in
vplačilo sredstev v rezervni sklad. Sredstva so se porabila za:
- obnovo elektro instalacij v skupnih prostorih stavbe na Trgu svetega Jerneja 2 (soinvesticija
vseh etažnih lastnikov stanovanj in poslovnih prostorov),
- obnovo pročelnega dela fasade stavbe Trg zbora odposlancev 78 (soinvesticija vseh etažnih
lastnikov stanovanj in poslovnih prostorov),
- obnovo fasade stavbe Trg zbora odposlancev 72 (soinvesticija vseh etažnih lastnikov
stanovanj in poslovnih prostorov),
- obnovo elektro instalacij v poslovnih prostorih št. 1 in 2 na Trgu zbora odposlancev 72,
- obnovo strešne kritine na garaži pri Ljubljanski cesti 26 v sorazmernem deležu sklenjenih
najemnih razmerij glede na celotno upravno stavbo,
- sanacijo plesni in beljenje poslovnih prostorov št. 1 in 2 na Ljubljanski cesti 3,
- zamenjavo vhodnih vrat poslovnega prostora št. 3 na Trgu zbora odposlancev 10,
- celovito obnovo poslovnega prostora št. 2 na Ljubljanski cesti 7,
- obnovo strešne kritine na stavbi Ljubljanska cesta 7,
- celovito obnovo poslovnega prostora št. 2 na Ljubljanski cesti 5,
- vplačilo sredstev v rezervni sklad, ki ga vodi upravljavec SPL d.d.
Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov se je izvajalo v skladu s sprejetim programom
vzdrževanja za leto 2011.
4304010 Drugi odhodki na področju poslovnih prostorov
Sredstva so se porabila za plačilo zavarovalne premije za poslovne objekte, za stroške iz
naslova sodišč, odvetnikov in notarjev, stroške v zvezi z etažno lastnino, izdelavo točkovalnih
zapisnikov in obratovalne stroške praznih poslovnih prostorov (električna energija priključna moč, ogrevanje, vodarina in komunalne storitve). V letu 2011 sta bila povprečno
prazna dva poslovna prostora, ki sta primerna za oddajo v najem.
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
Področje Lokalna samouprava zajema dejavnost, ki se nanaša na sodelovanje in združevanje
lokalne skupnosti z drugimi organizacijami, dejavnost spodbujanja skladnega regionalnega
razvoja, koordinacijo na lokalni, regionalni in državni ravni, dejavnost ožjih delov občine,
investicijska vlaganja v občinsko upravno zgradbo. Za nemoteno delovanje občine oz. njenih
strokovnih služb mora zagotavljati tudi sredstva za plače, materialne stroške in sredstva za
delovanje ožjih delov občine. Pri uporabniku se na tem področju planira manjši del sredstev,
ki je potreben za določene naloge, ki jih izvaja občina. V letu 2011 je bilo pri tem
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proračunskem uporabniku za to področje namenjenih 32.690,00 EUR in porabljenih
22.833,20 EUR (69,9 %).
0603 Dejavnost občinske uprave
Glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za revizijo poslovanja in
pokrivanje dela materialnih stroškov.
4306001 Sredstva za revizijo poslovanja
V letu 2011 je bila opravljena notranja revizija poslovanja za leto 2011, s poudarkom na
izbranih segmentih poslovanja. Iz te postavke smo plačali tudi svetovalne storitve za tekoče
leto. Realizacija postavke je zgolj 48,0 odstotna iz razloga, ker še ni bil plačan račun iz
naslova stroškov celovite revizije poslovanja Občine Kočevje v obdobju 2007-2009. Za ta
namen so bila sredstva planirana prav na ti postavki.
4306002 Materialni stroški
Postavka se je realizirala v višini 100,0 odstotkov. S te postavke so se pokrivali stroški
vzdrževanja programov (računovodstvo, stanovanja, poslovni prostori) ter dostopa do IUSSOFTWARE.
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
Področje porabe 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje
poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna
dejavnost). V letu 2011 je bilo za stanovanjsko dejavnost pri uporabniku namenjenih
167.710,00 EUR in porabljenih 145.702,67 EUR (86,9 %)
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje
Glavni program 1605 Spodbude stanovanjske gradnje vključuje sredstva za podporo fizičnim
osebam za individualno stanovanjsko gradnjo, spodbujanje stanovanjske gradnje in druge
programe na stanovanjskem področju.
4316001 Investicijsko vzdrževanje neprofitnih in službenih najemnih stanovanj
V letu 2011 je bilo opravljenih za 79.944,45 EUR del, in sicer:
-

sanacijo zamakanja vode in obnovo sanitarij v stanovanju Dolnja Briga 8,
priključitev stanovanja na daljinsko ogrevanje na Ljubljanski cesti 29,
obnovo kopalnice v stanovanju št. 19 v Kidričevi ulici 7,
popravilo strehe zaradi zamakanja v stanovanje na Trgu zbora odposlancev 12c,
obnovo elektro instalacij v skupnih prostorih stavbe na Trgu svetega Jerneja 2
(soinvesticija vse etažnih lastnikov stanovanj in poslovnih prostorov),
- zamenjavo žaluzij v stanovanju št. 8 v Turjaškem naselju 20,
- popravilo toplotnega mostu in izdelava toplotne izolacije v stavbi Turjaško naselje 22 in 24
(soinvesticija obeh lastnikov),
- obnovo fasade na stavbi Trg zbora odposlancev 72 (soinvesticija vse etažnih lastnikov
stanovanj in poslovnih prostorov),
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- obnovo fasade na stavbi Trg zbora odposlancev 76 (soinvesticija vse etažnih lastnikov
stanovanj in poslovnih prostorov),
- obnovo strehe na večstanovanjskem objektu Tesarska ulica 3b (soinvesticija vse etažnih
lastnikov stanovanj),
- zamenjavo notranjih vrat v stanovanju št. 15 v Turjaškem naselju 11,
- zamenjavo oken v stanovanju št. 15/M v Ulici heroja Marinclja 2,
- vgradnjo delilnikov ogrevanja v stanovanju št. 19 v Kidričevi ulici 7,
- zamenjavo vhodnih vrat v večstanovanjskem objektu Kidričeva ulica 2 (soinvesticija vse
etažnih lastnikov stanovanj),
- obnovo elektroinstalacij v stanovanju št. 3 na Trgu zbora odposlancev 72,
- zamenjavo oken v osmih stanovanjih na Trgu svetega Jerneja 2,
- zamenjavo oken v treh stanovanjih v Prešernovi ulici 9,
- zamenjavo oken v stanovanjih v Ulici heroja Marinclja 3,
- obnovo strehe in vgradnja strelovoda v večstanovanjskem objektu Kidričeva ulica 7
(soinvesticija vse etažnih lastnikov stanovanj),
- obnovo kopalnice v stanovanju št. 9 na Kolodvorski cesti 8,
- vgradnjo kalorimetrov v dveh stanovanjih na Trgu zbora odposlancev 10,
- zamenjavo radiatorjev stanovanju št. 31 v Kidričevi ulici 2,
- sanacijo meteorne kanalizacije v stavbi Reška cesta 16a,
- zamenjavo oken v stanovanju št. 31 v Kidričevi ulici 2,
- obnovo elektroinstalacij v stanovanju št. 9 na Kolodvorski cesti 8,
- vgradnjo merilnikov toplote v dveh stanovanjih v Tesarski ulici 3b,
- vgradnjo kalorimetrov v dveh stanovanjih v Ulici heroja Marinclja 1,
- vgradnjo delilnikov ogrevanja v dveh stanovanjih v Kidričevi ulici 8,
- vgradnjo kalorimetrov v stanovanju št. 31 v Kidričevi ulici 2,
- zamenjavo oken v stanovanjih št. 8 in 1/P v Turjaškem naselju 18,
- zamenjavo oken v stanovanju št. 2 v Turjaškem naselju 20,
- urejanje skupnih delov stavbe (rezervi sklad): SPL d.d., Skupnost stanovalcev Kidričeva 10
in Skupnost stanovalcev Kajuhovo naselje 34.
Popravila so se izvajala v skladu s sprejetim programom vzdrževanja stanovanj za leto 2011.
Sredstva niso bila v celoti porabljena, ker smo s programom vzdrževanja načrtovali še
zamenjavo strehe na stavbi na Roški cesti 12, ki je v poleg Občine Kočevje tudi v lasti etažnih
lastnikov stanovanj in poslovnega prostora, le-ti pa zaradi finančnih sredstev niso potrdili
investicije v letu 2011, temveč so prestavili izvedbo le te v leto 2012.
4316009 Obnova in pridobitev novih stanovanj
V letu 2009 smo pričeli z rekonstrukcijo pritličnega dela objekta na Reški cesti 16a in s tem
pridobili tri neprofitne stanovanjske enote za oddajo v najem. Za nova stanovanja je bilo
pridobljeno uporabno dovoljenje. Investicija je bila zaključena konec leta 2010, zato je plačilo
končne situacije/računov izvajalca gradbenih del, nadzora in koordinatorja zapadlo v plačilo v
letu 2011 v skupnem znesku 16.170,88 EUR.
4316002 Tekoče vzdrževanje stanovanj
Vzdrževanje stanovanj zajema tekoče vzdrževanje ter zavarovanje stanovanj. Tekoče
vzdrževanje obsega zlasti manjša popravila, ki so potrebna za takojšnjo odpravo napak
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oziroma okvar na vodovodnih in elektro instalacijah ter stroške upravljanja stavb itd. Na
postavki smo porabili 27.370,15 EUR.
4316004 Sodelovanje s Stanovanjsko zbornico Slovenije
Občina Kočevje sodeluje s Stanovanjsko zbornico Slovenije, v katero so vključeni javni
stanovanjski skladi, neprofitne stanovanjske organizacije in lokalne skupnosti na območjih na
katerih niso ustanovljeni stanovanjski skladi. Namen njenega delovanja je spremljanje in
obravnavanje problematike oddajanja najemnih stanovanj v Republiki Sloveniji, spremljanje
ponudbe in povpraševanja na trgu najemnih stanovanj in zagotavljanje strokovne pomoči ter
priporočil svojim članom. Sredstva so bila porabljena za plačilo članarine, in sicer v višini
550,80 EUR (91,8 %). Dne 30.9.2011 je Stanovanjska zbornica Slovenije z likvidacijskim
postopkom prenehala delovati, zato je bil del vplačane članarine Občini Kočevje povrnjen.
4316005 Prenos kupnin na Stanovanjski sklad Republike Slovenije in 4316006 Prenos kupnin
za Slovensko odškodninsko družbo
Skladno z določili Stanovanjskega zakona in izvajanja stanovanjske zakonodaje ima lokalna
skupnost predpisane obveznosti iz naslova prodanih stanovanj po Stanovanjskem zakonu iz
leta 1991. Tako smo dolžni poravnati del sredstev, zbranih od prodanih stanovanj na obročno
odplačilno dobo, v višini 20 % od pogodbene vrednosti Stanovanjskemu skladu Republike
Slovenije in v višini 10 % od pogodbene vrednosti stanovanja Slovenski odškodninski družbi.
Sredstva iz naslova omenjenih obveznosti so bila porabljena v višini 7.512,66 EUR (99,8 %).
Na dan 31.12.2011 je Občina Kočevje izdala obveznost plačila mesečne anuitete še 45
kupcem stanovanj, ki so jih odkupili na odplačilno dobo dvajsetih let.
4316014 Drugi odhodki na stanovanjskem področju
Med stroške vzdrževanja so vključeni tudi stroški za zavarovanje skupnih delov stanovanjskih
stavb in posameznih stanovanj. Sredstva so se porabila za plačilo zavarovalnih premij za
stanovanja, obratovalnih stroškov praznih stanovanj (električna energija-priključna moč,
ogrevanje, vodarina in komunalne storitve), storitev odvetnikov (zastopanje pred sodišči v
tožbenih zahtevkih občine), notarjev, sodnih stroškov in izvršiteljev (rubež). Postavka je bila
realizirana v 93,9 odstotnem deležu od planirane vrednosti, saj smo skozi proračunsko leto
imeli pretežni del stanovanj oddanih v najem in je obveznost plačila obratovalnih stroškov
odpadla. Največji del stroškov je odpadel zavarovalne premije (7.497,68 EUR) in stroški
priprave dokumentov (cenitev, izdelava točkovnih zapisnikov za obračun najemnin).
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
Področje porabe 18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema
programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske
organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). V letu 2011
je bilo pri uporabniku za to področje namenjenih 200.200,00 EUR in porabljenih 189.285,33
EUR (98,5 %).
V okviru glavnega programa 1805 – Šport in prostočasne aktivnosti so bila vključena sredstva
za financiranje programa na področju športa iz naslova nakupa športne dvorane Kočevje.
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4180036 Športna dvorana
Postavka je bila realizirana v 94,6 odstotnem deležu od planirane vrednosti. Sredstva so se
namenila za pokrivanje stroškov finančnega najema.
20 SOCIALNO VARSTVO
Področje porabe 20 – SOCIALNO VARSTVO zajema programe na področju urejanja sistema
socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin
prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih
oseb ter zasvojenih oseb. V letu 2011 je bilo za to področje namenjenih 96.100,00 EUR in
porabljenih 95.809,75 EUR (99,7 %).
2002 Varstvo otrok in družine
Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe na področju pomoči družini na
lokalnem nivoju.
432003 Subvencije tržnih stanovanj
Iz novele Stanovanjskega zakona, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 57/2008,
izhaja, da so do subvencije upravičeni tudi najemniki v tržnih stanovanjih, če ne presegajo
zakonsko določenega dohodkovnega in premoženjskega cenzusa in če izpolnjujejo druge z
zakonom določene pogoje. Novela se je pričela izvajati s 1.1.2009. Sredstva za subvencije
tržnih najemnin med letom zagotavlja občina v celoti, po zaključenem koledarskem letu pa se
občini polovica sredstev za subvencije povrne iz državnega proračuna. V ta namen je MOP
Občini Kočevje odobril 3.901,74 EUR.
V letu 2011 je bilo obravnavanih 22 vlog, od tega je bilo pozitivno rešenih 17 vlog, ostalih 5
vlog pa je bilo zavrnjenih zaradi neizpolnjevanja z zakonodajo določenih pogojev.
Proračunska postavka je bila realizirana 99,5 odstotno glede na zagotovljena sredstva.
2004 Izvajanje programov socialnega varstva
V tem programu se je izvajal program socialnega varstva materialno ogroženih.
4320001 Subvencije neprofitnih stanovanj
Na podlagi Stanovanjskega zakona, Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v
neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin je
do subvencioniranja najemnine upravičen najemnik v neprofitnem stanovanju, če njegov
dohodek in dohodek oseb, ki so navedene v najemni pogodbi, ne presega višine njihovega
minimalnega dohodka, povečanega za 30% in za znesek najemnine. Minimalni dohodek in
ugotovljeni dohodek najemnika in oseb, ki so navedene v najemni pogodbi, se ugotavlja na
način, kot ga za ugotavljanje upravičenosti do denarne socialne pomoči določajo predpisi o
socialnem varstvu. Najemniku stanovanja, ki je upravičen do subvencionirane najemnine, se
subvencija določi največ v višini 80% celotne neprofitne najemnine za obdobje enega leta.
V letu 2011 je bilo obravnavanih skupno 89 vlog, od tega je bilo 10 zavrnjenih, zaradi
neizpolnjevanja z zakonodajo določenih pogojev, ostale pa so bile rešene pozitivno.
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Povprečna subvencija za posamezno stanovanje je znašala 87,30 EUR/mesec, povprečno
število upravičencev na mesec je bilo 69. Proračunska postavka je bila realizirana v 99,7
odstotnem deležu od planirane vrednosti.
Poleg navedenega se iz te postavke plačuje tekoče vzdrževanja licenčnega računalniškega
programa (510,36 EUR).
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
Področje porabe 22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema program upravljanja z
javnim dolgom na občinski ravni. V letu 2011 je bilo za to področje namenjenih 106.608,70
EUR in porabljenih 101.572,82 EUR (95,3 %).
2201 Servisiranje javnega dolga
Upravljanje z javnim dolgom je ena izmed nalog, ki se izvajajo v Oddelku za proračun,
finance in upravljanje premoženja. Osnovni namen upravljanja je zagotovitev izvrševanja
občinskega proračuna z zagotovitvijo pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov
financiranja.
4322001 Obveznosti iz naslova odplačila kreditov poslovnim bankam
Obresti iz naslova zadolževanja so bile realizirane v višini 101.572,82 EUR.
4322004 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom
Stroškov povezanih z zadolževanjem v letu 2011 ni bilo.
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
To področje porabe zajema sredstva rezerv, namenjenih za odpravo posledic naravnih nesreč,
kot so potresi, poplave, zemeljski plazovi, snežni plazovi, visok sneg, močan veter, toča,
pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge
nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče ter za splošne rezerve, ki so
namenjene za zagotovitev sredstev za izvedbo nalog, ki niso bile predvidene v sprejetem
proračunu ali pa predvidena sredstva niso zadostovala za njihovo izvedbo. V letu 2011 je bilo
za to področje namenjenih 200.000,00 EUR, ki so bila v celoti izkoriščena.
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
4323001 Rezerva občine
V rezervni sklad je bilo izločeno 10.000,00 EUR (100%).
2303 Splošna proračunska rezervacija
4323002 Splošna proračunska rezervacija
S Proračunom 2011 so bila na tem glavnem programu načrtovana sredstva v višini 200.000,00
EUR, z Rebalansom proračuna Občine Kočevje št. 2 oz. veljavnim proračunom 2011 pa je
bilo na tej postavki načrtovano 0 EUR, saj so bila že v celoti počrpana pred uveljavitvijo
drugega rebalansa proračuna. Na programu Splošna proračunska rezervacija se poraba ne
evidentira, saj se sredstva prenašajo na osnovni program proračunskega uporabnika, zato so
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ob koncu leta na tem programu v veljavnem proračunu
prora unu registrirana samo neporabljena
sredstva
edstva rezerv. Postavka splošne proračunske
prora
rezervacije je izkoriščena
ena v celoti za namene,
ki so razvidni iz naslednjega grafa.
5214014 Projekt - pomladansko
čiščenje
4216059 Vračilo
ilo komunalnega
pripevka
4116001 Prodaja zemljišč
350,00
15.000,00

3.447,00

5216006 Projektna dokumentacija za
obnovo in širitev vodovodnega
omrežja
5213026 Ureditev krožnega križiščakrižiš
Podgorska ulica

11.318,68

11.520,00
5.000,00

29.000,00

5214049 Nakup jadrnic

20.000,00

5216048 Elektrifikacija kmetije
Poljanska dolina

60.000,00
22.000,00

3.360,00
4.800,00
7.681,20

5216054 Izgradnja drvarnic v Šalki
vasi
5217001 Nadzidava in delna
preureditev ZD Kočevje
3004004 Pokroviteljstva župana
5213027 Ureditev Podgorske ulice od
križišča do priključka
ka CGP
3004003 Zadeve in storitve v zvezi z
protokolom, ki jih ni mogoče
mogo razvrstiti
v že določene postavke
1001021 Občinska
inska volilna komisija

201 v leto 2012.
6. Opis in pojasnilo prenesenih obveznosti iz leta 2011
V leto 2012 so se prenesle obveznosti v višini 17.744,63 EUR.. V nadaljevanju jih
predstavljamo po področjih:
-

02 urejanje na področju
ju fiskalne politike
04 razpolaganje in upravljanje
upravljan z občinskim premoženjem na
področju
ju poslovnih prostorov
- 06 administracija občinske
inske uprave
- 16 spodbujanje stanovanjske gradnje
- 20 drugi programi v pomoč družini

104,15 EUR
9.707,62 EUR
882,12 EUR
6.817,02 EUR
315,26 EUR

Vse neplačane
ane obveznosti so se prenesle v skladu z ZIPRO,
ZIPRO tj. določeno
eno zapadlostjo (valute so
bile v januarju 2012).
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RAČUN FINANCIRANJA
61002 Glavnica za odplačilo dolgoročnega kredita (LB)
61003 Glavnica za odplačilo dolgoročnega kredita za stanovanja (Stanovanjski sklad RS)
61007 Glavnica za odplačilo kredita-NLB-stanovanja na Ljubljanski 3 in 5
61008 Glavnica za odplačilo kredita-A BANKA Vipa-CČN
Realizacija vseh glavnic v letu 2011 je bila 318.510,87 EUR, kar predstavlja 99,8 odstotkov
načrtovanih sredstev za odplačila, ki so bila za te namene planirana v proračunu za leto 2011.
Odplačila glavnic so se realizirala v skladu z amortizacijskimi načrti, ki so osnova za
koriščenje teh pravic porabe.
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52 ODDELEK ZA INVESTICIJE IN GOSPODARSTVO
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
5204006 Obnova poslovnih prostorov na Ljubljanski 9
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Objekt Ljubljanska cesta 9 stoji na parc.št. 1144/3 k.o. Kočevje, v osrednjem delu mesta in je
spomeniško varovan. Namen obnovitve celotnega objekta je zagotoviti prostore za Center za
socialno delo Kočevje.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V februarju 2011 je bila dokončno izdelana projektna dokumentacija PGD in PZI za
rekonstrukcijo poslovnega objekta Ljubljanska cesta 9 s strani Zasnova Gradbeni biro Lovšin
Tone s.p. iz Ribnice. Dne 1.6.2011 je bilo s strani Upravne enote Kočevje izdano gradbeno
dovoljenje, ki je postalo pravnomočno dne 14.6.2011. V juniju 2011 je bila izdelana
novelacija investicijskega programa. Na portalu je bilo objavljeno naročilo velike vrednosti za
oddajo gradbenih del, izvedena sta bila postopka male vrednosti za oddajo nadzora nad
izvajanjem del in izdelavo varnostnega načrta ter koordinatorja. Dela so bila oddana s
sklenjeno gradbeno pogodbo izvajalcu del dne 18.8.2011. Prav tako je bila ta dan sklenjena
pogodba za izvajanje nadzora in koordinatorja. Dela na objektu so se pričela dne 1.9.2011 in
naj bi bila zaključena dne 30.11.2012.
Na objektu so bila izvedena gradbena dela v višini 162.498,94 EUR, in sicer:
- vsa demontažna in rušitvena dela ter dela na statični sanaciji objekta,
- v kleti so izvedeni hidrofobni ometi do višine zidov. Prezidi v kleti se rušijo (klet je
bila večkrat poplavljena, ometa v kleti ne bo, da se bodo stene posušile),
- injektirani kamniti zidovi v kleti, hidrofobna bariera kamnitih zidov v kleti,
protipotresna vez iz jeklenih palic, vgradnja sider in moznikov sovprežne plošče,
- izvedba AB medetažne konstrukcije nad nadstropjem (med nadstropjem in mansardo),
- zidanje nosilnih zidov nad nadstropjem (v mansardi),
- izvajajo se pripravljalna dela na izvedbi strehe. Izvedba strehe je bila dokončana v
začetku meseca januarja 2012.
5204007 Obnova prostorov na TZO 8 (poročna, KS)
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Objekt stoji v starem mestnem jedru. V njem se nahaja poročna dvorana in poslovni prostori.
Objekt je spomeniško varovan. Namen obnove objekta je v pritličju urediti poročno dvorano z
vrtom. V prvem nadstropju poslovne prostore in v podstrešnem delu galerijski prostor, do
katerega je omogočen dostop z dvigalom.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Po doprojektiranju je pridobljena projektna dokumentacija in oddana vloga za pridobitev
gradbenega dovoljenja. Realizacija planiranih sredstev 18.896,40 EUR.
5204010 Večnamenski prostori za potrebe KS
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Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Izvajanje investicijsko vzdrževalnih del na objektih v katerih krajevne skupnosti oz. vaške skupnosti
izvajajo svoje dejavnosti, plačilo rednih odhodkov za tekoče obratovanje objektov v lasti Občine, ki
jih uporabljajo krajevne skupnosti za svoje delovanje in druženje.
Začetek projekta: leto 2008, projekt se nadaljuje v letu 2012.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Planirana sredstva v letu 2011 so bila 128.000,00 EUR.
Sredstva so se namenila: za redno obratovanje večnamenskih prostorov za potrebe KS (Kulturni dom
Kočevska Reka, objekt na TZO 8), zaprtje oken pred vlomi v objekt TZO 8, beljenje dveh razstavnih
prostorov ter nabavo zaves zanje v Kulturnem domu Kočevska Reka, sanacijo stopnic in manjša
elektroinštalacijska popravila v Kulturnem domu Kočevska Reka in nabavo materiala za položitev
keramike v kletnem prostoru vaškega doma Črni Potok.
Za potrebe pridobitve vaškega doma Stari Log se je naročila geodetska identifikacija parcel na podlagi
katere se je ugotovilo, da objekt stoji na zemljišču nekdanje agrarne skupnosti, zato so sedaj v teku
postopki za neodplačni prenos iz D.S.U. nazaj na občino.
V letu 2011 se je zaključil postopek odkupa zemljišč na katerem so urejene športne površine ob
Kulturnem domu Kočevska Reka.
Za osnovno šolo v Mozlju se je naročil geodetski posnetek ter izdelava idejne zasnove za njeno
obnovo.

Realizacija planiranih sredstev je bila 114.829,92 EUR.
5204013 Obnova objekta na Ljubljanski 4
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Objekt je spomeniško varovan. Projekt se nadaljuje.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Izdelan je bil posnetek stanja, idejna zasnova, popis del in statična sanacija. V letu 2011 se je
gradbišče zavarovalo in zaščitilo ter obleklo z gradbiščno zaveso. Realizacija je bila
24.813,51 €.
5204015 Preureditev in dozidava upravne zgradbe
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Projekt se nadaljuje.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Sredstva so bila porabljena za izdelavo načrtov in projektne dokumentacije.
5204016 Obnova doma v Kočevski Reki
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Namen projekta je obnova kulturnega doma v Kočevski Reki, s katero bi pridobili prostore za
delovanje KS in tam delujočih društev, hkrati pa tudi prostorov za mladinsko dejavnost,
delovanje OŠ Ob Rinži-podružnice v Kočevski Reki. Obnovljeni prostori bodo namenjeni
novim programom s področja državljanske vzgoje, računalniškega opismenovanja ipd.
Obnova doma se bo prijavila na razpis Ministrstva za kmetijstvo, ukrep 322 Razvoj in obnova
vasi.
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Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Sredstva v višini 6.298,80 so bila namenjena za izdelavo geodetskega posnetka in izdelavo
idejnega načrta obnove, ki je predpogoj za pridobivanje ostale projektne dokumentacije do
gradbenega dovoljenja, katero je predpogoj za prijavo na kateri koli razpis.
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave
06039001 Administracija občinske uprave
5206003 Vodenje katastra gospodarskih javnih služb
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Pravilnik o katastrih gospodarske javne infrastrukture javnih služb varstva okolja lastniku
Javne infrastrukture javnih služb varstva okolja lastniku javne infrastrukture lokalnega
pomena določa vsebino posameznih katastrov javne infrastrukture javnih služb varstva okolja.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Na proračunski postavki je bilo planiranih 11.000,00 EUR za vodenje katastra gospodarskih
javnih služb. Naloga ni bila realizirana, ker ni prišlo do podpisa pogodb za vodenje katastra z
javnim podjetjem.
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
1003 Aktivna politika zaposlovanja
10039001 Povečanje zaposljivosti
5210001 Javna dela v krajevnih skupnostih
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
V letu 2011 se je nadaljevalo izvajanje javnih del za potrebe krajevnih skupnosti Občine Kočevjeizvajalec je bila Komunala Kočevje d.o.o.. Z zaposlitvijo delavcev, ki so urejali in čistili okolico, so
se opravila tista dela, ki so bila prioritetnega pomena za KS. S temi opravili se vsakoletno urejajo
javne površine po naseljih ter s tem dviguje kvaliteta bivanja okoliških prebivalcev.
Začetek projekta: leto 2000, projekt se nadaljuje v letu 2012.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Planirana sredstva v letu 2011 so bila 13.670,00 EUR. Sredstva so se namenila za plače,
regres in zaščitno opremo (delovna oblačila ter čevlji) za 10 delavcev, ki so opravljali javna
dela – urejanje in čiščenje okolice na območju vseh krajevnih skupnostih.
Realizacija planiranih sredstev je bila 16.804,67 EUR.
5210002 Javna dela v zavodih in društvih
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
S projektom se sofinancirajo javna dela v zavodih in društvih z namenom vpodbujanja
delovanja društev in hkrati zmanjševanje brezposelnosti.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
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Sredstva v višini 1.682,47 EUR so se porabila za sofinanciranje 10% bruto plače in letnega
regresa ene javne delavke s IV. Stopnjo izobrazbe, ki je bila zaposlena v Turističnem društvu
Kočevje.
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
5211004 Programi s področja kmetijstva
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu - izobraževanje in usposabljanje na področju
kmetijskih dejavnosti: predavanja, delavnice, razstave ipd.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta
Program je bil v celoti izveden in planirana sredstva so porabljena v višini 12.606,52 €
oziroma 99,7%.
11029003 Zemljiške operacije
521109 Upravljanje z gozdovi
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Namen občine je vsakoletno zagotavljati prihodek s sečnjami lesa, cilj pa aktivno gospodariti z
gozdovi, pri čemer je tu mišljena nega gozdov, gradnja in rekonstrukcija vlak ipd.
Začetek projekta: leto 2009, projekt se nadaljuje v letu 2012.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Planirana sredstva v letu 2011 so bila 10.000 EUR.
Občina Kočevje je v letu 2011 pristopila k izvedbi Javnega zbiranja ponudb za prodajo lesa na
panju v skupni količini 10.895,80 m3 bruto odkazanega drevja v treh različnih gozdnogospodarskih
enotah (Mozelj, Rog in Vrbovec). Za potrebe navedenega razpisa se je pridobilo cenitveno poročilo in
strokovno mnenje pripravljenega besedila. V okviru prodaje lesa se je izvedla tudi novogradnja in
rekonstrukcija gozdnih vlak v GGE Mozelj, s čimer je občina omogočila dostop do odkazanega drevja.
Del sredstev se je porabil za objavo dveh razpisov za prodajo lesa na panju v Uradnem listu RS.

Realizacija planiranih sredstev je bila 9.202,20 EUR.
1103 Splošne storitve v kmetijstvu
11039001 Delovanje služb in javnih zavodov
5211008 Zatiranje ogrcev majskega hrošča
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Sredstva so se namenila za izvedbo programa strokovnjakov Biotehnične fakultete iz
Ljubljane in izdelavo poročila o okoljsko sprejemljivem zatiranju ogrcev majskega hrošča na
travnikih in pašnikih na Kočevskem, z namenom zmanjšanja škodljivosti te vrste in
zmanjšanju škodljivosti divjega prašiča, ki se z ogrci hrani na travinju.
Rezultati in izkušnje bodo uporabljene pri nadaljevanju projekta od leta 2011 do leta 2014
»Optimizacija metod in ukrepov za zmanjšanje škodljivosti ogrcev majskega hrošča v
Sloveniji«, katerega nosilec je Biotehnična fakulteta in bo potekal tudi na območju Kočevske.
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Sredstva za nadaljevanje projekta so zagotovljena z izbiro Biotehnične fakultete kot nosilca
projekta na javnem razpisu za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega
programa »Zagotovimo si hrano za jutri«.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta
Program je bil v celoti izveden in planirana sredstva 6.000,00 € so porabljena, realizacija
100,0%.
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali
5211002 Zapuščene živali - oskrba
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Prevoz, namestitev in oskrba zapuščenih živali v zavetišču.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta
Program je bil v celoti izveden in planirana sredstva so porabljena v višini 13.786,13 €,
realizacija 100,00 %. K reševanju problematike v prihodnje je potrebno vključiti romskega
svetnika in pripravit Rome k sodelovanju.
5211003 Zapuščene živali - sterilizacija
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Oskrba in sterilizacija zapuščenih živali. Sredstva na proračunski postavki sterilizacija so bila
porabljena za sterilizacijo zapuščenih mačk, ki jih Društvo za zaščito živali v Kočevju na
podlagi potrdila preda v posvojitev bodočim lastnikom. S tem dosežemo večje število
posvojitev živali in se hkrati izognemo neprimerno večjim stroškom oskrbe omenjenih živali
v zavetišču za zapuščene živali.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta
Program je bil v celoti izveden in planirana sredstva 3.253,87 € so porabljena, realizacija
100%.
5211006 Prevzem silažne folije
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Sredstva so se namenila sanaciji silažne folije (zbiranje in prevoz do predelovalca). Odpadlo
folijo je bilo potrebno dostaviti ustreznemu odjemalcu, ki se ukvarja s predelavo odpadle
folije.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta
Program je bil v celoti izveden in planirana sredstva 1.000,00 € so porabljena, realizacija
100%.
5211007 Letna čistilna akcija
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Sredstva so se namenila izvedbi čistilne akcije »Očistimo Kočevsko 2011«, ki je potekala od
torka 12. aprila do sobote 16. aprila 2011. Namen vsakoletne akcije je sanacija divjih
odlagališč in osveščanje prebivalcev predvsem mladih glede problematike onesnaževanja.
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Del sredstev je Občina pridobila ko namenski prejemek s strani koncesionarjev (lovskih
družin) in ga tako porabila kot namenski izdatek za vlaganje v naravne vire.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta
Program je bil v celoti izveden in planirana sredstva 5.125,01 € so porabljena, realizacija
99,9%.
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvosdnje in distribucije električne
energije
12029001 Oskrba z električno energijo
5212008 Kogeneracija
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Namen projekta je nadaljni razvoj sistema daljinskega ogrevanja v Kočevju, tako v pogledu
širitve sistema kot kvalitete in zanesljivosti oskrbe. Projekt se nadaljuje.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Na postavki 5212008-Kogeneracija je bila v letu 2011 uresničena realizacija v višini
86.967,89 €. Od tega se je 22.200,00 € namenilo za pokritje stroškov izvedbe opravil za
pridobitev nepovratnih sredstev na razpisu NER 300, ki jih je za občino izvajal Center za
gospodarsko svetovanje d.o.o., 14.400,00 € je bilo porabljenih za pokritje (stroškov izvedbe
aktivnosti, ki jih je bilo potrebno izvesti ob prijavi na razpis NER 300) stroškov prijave na
razpis NER 300, ki jo je izvedel Eco Consulting d.o.o., 18.000,00 € so znašali stroški izvedbe
del za NER 300, ki jih je izvedel Bat-En d.o.o. Stroški izdelave oziroma izpolnitve obrazcev
za prijavo projekta Izraba lesne biomase so znašali 13.500,00 € (E-Net Okolje d.o.o.). Stroški
izdelave DIP-a so znašali 600,00 €, stroški izdelave predinvesticjske zasnove in
investicijskega programa pa 15.960,00 €. Za prijavo na razpis je bilo potrebno pripraviti tudi
življenjepise ter proračune za leta 2008, 2009 in 2010 v angleškem jeziku. Stroški
prevajalskih storitev so znašali 1.720,80 €. Prijavi je bilo potrebno priložiti tudi informacijo o
tekoči plačilni sposobnosti pravne osebe, katera je občino stala 16,40 €. Župan Dr. Vladimir
Prebilič je opravil tudi službeno potovanje v Bruselj. Stroški prevoza, dnevnic in nastanitve v
hotelu, ki so nastali v zvezi s tem potovanjem, so znašali 570,69 €.
1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije
12079001 Oskrba s toplotno energijo
5212002 Energetska oskrba mesta – sistem daljinskega ogrevanja
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Namen projekta je razvoj sistema daljinskega ogrevanja v občini Kočevje, tako v pogledu
širitve sistema kot kvalitete oskrbe. Cilj je pridobitev projektnih podlag za širitev in izboljšave
ter gradnja dopolnitev sistema. Projekt je trajne narave, saj je potrebna nemotena oskrba in
rast sistema.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
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Sredstva so bila realizirana 91,9% in sicer se je del sredstev porabil za poplačilo investicijskih
in interventnih popravil v letu 2010. Preostali del sredstev pa se je namenil za obnovo
izolacije na vročevodu Melamin – Kidričeva, zamenjavi toplotnega izmenjevalca na omrežju
(ljubljanska c. 12) in servis izmenjevalca v toplotni postaji (TZO 28) ter delno za izdelavo
PGD načrtov za vročevodno traso UHM – Reška cesta.
5212004 Energetska pisarna
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Sredstva so namenjena zagotavljanju prostorov in financiranju materialnih stroškov za delo
energetsko svetovalne pisarne, katere naloga je osveščanje občanov glede učinkovitejše rabe
energije.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Sredstva v višini 1.603,13 EUR so se porabila za delovanje energetske svetovalne pisarne in
sicer za objave člankov v lokalnem časopisu na temo »učinkovitejša raba energije«,
posodobitvi spletne strani energetsko svetovalne pisarne, nabavi novega prenosnega
računalnika ter plačilu električne energija za delovanje pisarne.
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
5213008 Mestni log - pločnik
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Projekt je zaključen.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Sredstva v višini 7.170,00 EUR so bila namenjena ureditvi zemljišč.
5213009 Investicijsko vzdrževanje mestnih in primestnih cest
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Izvajanje rekonstrukcij in adaptacij cest in cestne infrastrukture zaradi vzpostavitve cestišč v
prvotno stanje kot posledice dotrajanosti cestišč, vremenskih razmer ipd ter preprečevanje
propadanja cestne infrastrukture.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Sredstva namenjena investicijskemu vzdrževanju mestnih in primestnih cest so bila
realizirana v višini 97,20 % in so se namenila obnovo oz, rekonstrukcijo naslednjih odsekov
cest;
- Trata VI v dolžini 190 m (asfaltiranje, odvodnjavanje)
- Rogati hrib v doližini 205 m (asfaltiranje, odvodnjavanje),
- rekonstrukcija dela občinske ceste – Šeškove ulice, na odseku med Cankarjevo ulico
in Tomšičevo cesto v dolžini cca 200 m z meteorno kanalizacijo,
- rekonstrukcija dela občinske ceste na odseku pri Cesti na stadion do križišča z
Bračičevo ulico v dolžini 150 m z meteorno kanalizacijo,
- ureditev ceste in parkirišč pri domu telesne kulture,
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odvodnjavanje v Štalcerjih – asfaltirani makadamski del ceste za Škrilj v dolžini 240
m,
- asfaltiranje 100 m Črnomaljske ceste – proti Tomič,
- asfaltiranje hodnika za pešce pri športni dvorani ter
pridobitvi projektne dokumentacije za izvedbo navedenih rekonstrukcij odsekov.
Ocenjujemo, da smo bili na področju izvajanja investicijskega vzdrževanja mestnih in
primestnih cest uspešni. Vsi navedeni odseki so zaključeni. Dva odseka in sicer Trata VI in
Rogati hrib so investicije prenesena iz leta 2010.
Planirana odseka :
- Inlauf (L-692m) – posodobitev in asfaltiranje in
- Stara Cerkev pri Ožboltu (ureditev+asfaltiranje) nista realizirana.
Odsek Inlauf bo urejen istočasno z izgradnjo vodovoda Kočevska Reka – Borovec.
Pred ureditvijo odseka Stara Cerkev pri Ožboltu je potrebno urediti odvod meteornih voda v
meteorno kanalizacijo, kajti v nasprotnem primeru bo meteorna voda zalivala dvorišča
sosednjih objektov.
5213016 Most v Dolgi vasi
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Začetek projekta je v letu 2009. Gre za nadomestno gradnjo mostu z navezavo na državno
cesto G2 106. Most bo širši, dvopasovni z hodniki za pešce in kolesarje. Zavarovan bo z
ograjo.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Sredstva so bila delno porabljena v višini 18.246,00 € le za plačilo izdelave PGD in PZI.
Tudi v letu 2011 se nakup zemljišča še ni izvršil, zato ni bilo mogoče nadaljevati postopka do
pridobitve gradbenega dovoljenja. Postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja (in kasneje
gradnja mostu) se bo nadaljeval po izvedenem nakupu potrebnega zemljišča.
5213022 Most pri Marofu
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Gre za nadomestno gradnjo. Most bo dvopasovni s hodniki za pešce in kolesarje. Obnovljena
bo dotrajana navezava vodovoda in kanalizacije.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Sredstva so bila delno porabljena - v višini 16.503,42 € za plačilo načrtovanih geomehanskih
raziskav in izdelave PGD in PZI. V teku je pridobitev pravice graditi nad vodotokom
(Rinžo). Po pridobitvi
pravice graditi nad vodotokom, bomo lahko vložili vlogo za
pridobitev gradbenega dovoljenja.
5213024 Prenova in revitalizacija mestnega jedra
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
S projektom načrtujemo ureditev v smislu prenove infrastrukture (kanalizacija, vodovod,
javna razsvetljava), prenove tlakovanih površin in hkrati ohranjamo zelene površine s
posebnim poudarkom na prostorih za počivanje in druženje.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
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Sredstva so bila porabljena za svetovanje pri postopku JN, spremembo projektne
dokumentacije in pomoč pri prošnji za podaljšanje roka za projekt. Porabljena sredstva so
znašala 2.106,00 EUR.
5213025 Most Gornje Ložine
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Most je dotrajan, gre za nadomestno gradnjo, ostal bo v enakih gabaritih.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Sredstva so bila v celoti porabljena - v višini 16.443,42 € za plačilo načrtovanih
geomehanskih raziskav in izdelave PGD in PZI. Vložena je že tudi vloga za pridobitev
gradbenega dovoljenja.
5213026 Ureditev krožnega križišča - Podgorska ulica
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Razbremenitev in varna ureditev prometa v tem delu mesta.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Podpisan je bil sporazum o sofinanciranju krožnega križišča s priključnim trakom Podgorska
ulica in avtobusna postaja Kočevje, med Ministrstvom za promet - Direkcijo RS za ceste in
občino Kočevje. Stranki sta sporazumno ugotovili, da je izdelana tehnična dokumentacija
PZI.
1. V sporazumu so opredeljena že vložena sredstva (Izdelava tehnične dokumentacije)
2. Navedena še potrebna sredstva za izvedbo.
Ocenjena vrednost celotnega projekta je 584.521,82 € (60% DRSC in 40% občina), Rok
začetka in dokončanja investicije in dinamika plačil bosta določena glede na finančne
možnosti proračuna RS, Ministrstva za promet in občino Kočevje.
5213027 Ureditev Podgorske ulice od križišča do priključka CGP
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Projekt se nadaljuje.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V zaključni fazi je izdelava projektne dokumentacije za ureditev Podgorske ulice od
nekdanjega Dinosa do odcepa za CGP.
5213029 Ureditev cestišč z meteorno kanalizacijo – območje kohezije
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
V sklopu projekta odvajanje in čiščenje odpadnih voda občine Kočevje – KOHEZIJA za
izgradnjo kanalizacijskega sistema v naselju Breg je z vidika gospodarnega in celostnega
ravnanja smiselno istočasno urediti tudi cestišče z meteorno kanalizacijo oz. odvodnjavanjem.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Sredstva v višini 9.480,00 EUR so bila porabljena za izdelavo PZI – rekonstrukcija občinskih
cest v naselju Breg pri Kočevju – po izgradnji sanitarne kanalizacije v sklopu kohezije.
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5213330 Ureditev cestišč z meteorno kanalizacijo – območje Dolga vas-Livold
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
V sklopu projekta za izgradnjo kanalizacijskega sistema Dolga vas – Livold je z vidika
gospodarnega in celostnega ravnanja smiselno istočasno urediti tudi cestišče z meteorno
kanalizacijo oz. odvodnjavanjem. Predmet obdelave je območje Dolge vasi in Livolda.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Sredstva, katera so bila namenjena pridobitvi projektne dokumentacije za ureditev cestišč in
meteorne kanalizacije oz. odvodnjavanju na območju Dolge vasi in Livolda niso bila
porabljena. Potrebna dokumentacija za izgradnjo sekundarnega dela kanalizacije s strani
izvajalca še ni izdelana, zato ni bilo mogoče pristopiti k izdelavi omenjene projektne
dokumentacije.
5213332 Priključek lokalne ceste v Moravi
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Projekt se prestavlja v leto 2012.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
5218009 Rekonstrukcija parkirišča Gaj
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Obstoječa lokalna cesta (Podgorska ulica), ki poteka do Rekreacije Gaj je bila brez ustrezne
infrastrukture, v zelo slabem stanju, brez ustreznih pločnikov, kje je nova varna šolska pot,
kot tudi parkirišče ob Rekreaciji Gaj in kegljišču. »Ureditev (rekonstrukcija) Podgorske ulice
od št. 6 do Rekreacije Gaj je tako prispeval k izboljšanju razmer v Podgorski ulici ter ureditev
parkirišča ob Kegljišču Kočevje.
Dosežen razvoj /napredek na projektu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanju
načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V sklopu projekta so bila izvedena:
- Rekonstrukcija obstoječega vozišča
- Rekonstrukcija površin za pešce
- Ureditev sistem odvodnjavanja
- Ureditev kanalizacijske infrastrukture
- Ureditev cestne razsvetljave
- Ureditev prometne opreme in signalizacije
- Izgradnja kanalizacije pri kegljišču
- Ureditev šolske pešpoti
- Ureditev okolice in parkirišč za potrebe športa.
Investicija je znašala 248.344 EUR, ki je zajemala rekonstrukcijo vozišča in vso potrebno
infrastrukturo.
13029003 Urejanje cestnega prometa
5213028 Ureditev varnosti vezano na avtobusna postajališča po krajevnih skupnostih
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Zaradi neurejene prometne signalizacije, ki se pojavljajo ob lokalnih priključkih z državno
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cesto G2 ter zaradi izboljšanja prometne varnosti ob teh priključkih, je namen občine, ob
sodelovanju z RS, čim hitreje izvesti ustrezne rešitve s katerimi bi se izboljšala vidljivost,
signalizacija in splošna varnost v prometu.
Začetek projekta: leto 2011, projekt se nadaljuje v letu 2012.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Planirana sredstva v letu 2011 v višini 15.000 EUR.
V letu 2011 se je izdelala študija prometne ureditve, ki je povzela situacijo in podala rešitve
na območju KS Stara Cerkev. Na podlagi te študije se bodo nadaljevali ustrezni postopki pri
upravljavcu državnih cest RS.
Realizacija planiranih sredstev je bila 2.112 EUR.
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
5213331 Tretja »A« razvojna os
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Državni projekt.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Sredstva v višini 88,87 EUR so bila porabljena za fotokopiranje dokumentacije.
1306 Telekomunikacija in pošta
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje
5213012 Projekt gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja
elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Občina Kočevje se je kot nosilec konzorcija prijavila na javni razpis za pridobitev sredstev
EU sklada za regionalni razvoj. Vloga je bila zavrnjena, zato je občina Kočevje skupaj s
partnerji vložila tožbo na upravno sodišče RS zaradi razveljavitve sklepa ministrstva za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Čaka se na odločitev upravnega sodišča.
5213013 E-točke
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Z zagotavljanjem dostopa do interneta prebivalci vasi lažje pridobivajo znanje in informacije, se
seznanjajo z novimi možnostmi zaposlitve, razvojem podjetništva, kmetijstva, turizma,…Z
zagotavljanjem e-točk se omogoča kvalitetnejše bivanje, zagotavljajo večje priložnosti ter ohranjanja
poselitve kraja.
Začetek projekta: leto 2007, projekt se nadaljuje v letu 2012.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Planirana sredstva v letu 2011 v višini 2.600,00 EUR.
Sredstva so se namenila za zagotavljanje že vzpostavljenih E-točk v Kočevski Reki in Črnem
Potoku ter za najem pretvorniškega obj. in antenskega stolpa Lovski vrh za leto 2011.
Realizacija planiranih sredstev je bila 2.408,08 EUR.
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521363 Optični kabel
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Zagotavljanje hitre izmenjave podatkov med ustanovami zaradi izboljšanja medsebojnega
sodelovanja.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Planirana sredstva v letu 2011 v višini 31.000,00 EUR.
Sredstva so se namenila za dobavo in polaganje optičnega kabla, ki je preko Arnesovega
omrežja medsebojno optično povezal vrtce, osnovne in srednje šole, Ljudsko univerzo
Kočevje ter glasbeno šolo. S tem se je povečala hitrosti prenosa podatkov na 1Gb/s.
Investicija se je izvedla v okviru Ministrstva za šolstvo in šport ter v sodelovanju s Telemach
d.d. in Elektro Ljubljana d.d..
Realizacija planiranih sredstev je bila 33.727,58 EUR.
14 GOSPODARSTVO
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
5214001 Regionalna razvojna agencija Novo mesto
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Sredstva so namenjena za sofinanciranje izvajanja nalog spodbujanja regionalnega razvoja in
pripravo ter koordinacijo izvedbenih projektov 2007 – 2013.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta
Program je bil v celoti izveden in planirana sredstva 7.898,79 € so porabljena, realizacija
99,9%.
5214002 Razvojni center Pokolpje
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Z Razvojnim centrom Kočevje Ribnica je bila, na podlagi 4. sklepa skupščine družbe RC
Kočevje Ribnica d.o.o. z dne 12.1.2007, v katerem se je potrdilo financiranje delovanja
družbe za obdobje 2008-2013( delež financiranja po občinah: Kočevje 45.639, Ribnica
11.238, Sodražica, Loški potok in Dobrepolje-2.697, Velike Lašče 1.025, Kostel in Osilnica
427 EU), podpisana pogodba o sofinanciranju dejavnosti do 31.12.2012.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
RC Kočevje Ribnica so bila v letu 2011 izplačana sredstva v višini 47.282,00 EUR za:
- svetovanje (splošno-generalistično in specialistično) in informiranje vsem
zainteresiranim gospodarskih subjektom in posameznikom občine Kočevje,
- zastopanje Občine pri izvajanju regionalnega razvojnega programa, neposrednih
regionalnih vzpodbud in izdelava vseh potrebnih dokumentov v zvezi s tem,
- vzpodbujanje razvoja podjetništva, informiranje in animiranje podjetnikov, ter
spodbujanje k prijavam na razpis,
- strokovna pomoč pri razvojnih programih društev,
- vzpodbujanje podjetniških svetovalcev,
- vodenje razvojnega programa garancijska shema, mikrokrediti,
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izvedba izobraževanja v sodelovanju z GZS, Obrtno zbornico in drugimi subjekti,
organiziranje seminarjev, posvetov za ciljne skupine podjetij,
priprava poročil s področja dela za Občinski svet in prisostvovanje sejem le-tega,
povezovanje z LPC, RRA,
prijava in izvajanje razpisov JAPTI in drugih institucij s področja podjetništva,
utrjevanje in razvoj lokalne koalicije (sodelovanje z institucijami v okolju)..

5214005 Projekt LEADER
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
V skladu z odredbo Ministrstva za kmetijstvo so bile po Sloveniji ustanovljene Lokalne
akcijske skupine (LAS), katerih namen je vzpodbujati razvoj podeželja in na podlagi
dodeljenih sredstev sofinancirati projekte, ki prispevajo k razvoju podeželja. Za KočevskoRibniški del je bila ustanovljena LAS Po poteh od Idrijce do Kolpe, za njenega upravljalca pa
je bil izbran RC Kočevje Ribnica.
Občina Kočevje sodeluje v okviru LAS Po poteh Od Idrijci do Kolpe, saj njeno sodelovanje
in finančni prispevek k vodenju LAS omogoča fizičnim in pravnim osebam na območju
občine prijavljanje na razpis LEADER. Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. Evropa
investira v podeželje
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V letu 2011 je Občina Kočevje sofinancirala vodenje LAS v višini 10.305,95 EUR. Za ta
sredstva je RC Kočevje Ribnica pripravil razpis LEADER, usmerjal prijavitelje pri izvedbah
projekta, nudil pomoč pri oddaji zahtevkov in poročil, opravljal kontrolo na terenu.
5214006 Garancijska shema
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Sredstva so namenjena za sofinanciranje izvajanja nalog Garancijske sheme za Dolenjsko.
Razvojni center Novo mesto d.o.o. pripravlja vsako leto razpis za sredstva v Garancijski
shemi Dolenjske in mikrokredite.
Občina Kočevje plačuje ustrezni del stroškov objav, materialne stroške delovanja organov
garancijske sheme in stroške vodenja sredstev.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta
Program je bil v celoti izveden in planirana sredstva 2.887,82 € so porabljena, realizacija 99,7
%.
5214007 Štipendijska shema za dolenjsko
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Planirana sredstva so namenjena za delovanje projekta in za zagotavljanje deleža sredstev
občine za štipendije dijakov in študentov, ki so sklenili pogodbe o štipendiranju z delodajalci
s sedežem v občini Kočevje.
Štipendijska shema Dolenjske je regionalni projekt, katerega osnovni namen je podeljevanje
kadrovskih štipendij dijakom in študentom, ki se šolajo za poklice, ki so deficitarni poklici v
regiji
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta
Program je bil v celoti izveden, sredstva za sofinanciranje štipendij so bila pridobljena iz ESS
(Evropski socialni sklad) preko Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije.
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Planirana občinska sredstva so porabljena v višini 4.587,71 €, oziroma 99,7%.
5214035 Pridobivanje in ohranjanje blaga z geografskim poreklom
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje izvajanja projekta pridobivanja in ohranjanja
označbe blaga z geografskim poreklom.
Skladno z elaboratom o Kočevskem medu z geografskim poreklom in veljavno evropsko
zakonodajo je bilo potrebno izvesti postopek letne presoje kakovosti medu.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta
Program je bil v celoti izveden in planirana sredstva 4.999,78 € so porabljena, realizacija
100%.
5214031 Delovanje podjetniškega inkubatorja
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Leta 2008 je Občina Kočevje ustanovila javni zavod Podjetniški inkubator Kočevje – PIK
Kočevje, katerega namen je:
- ustvarjati motivacijo in klimo za razvoj podjetništva,
- nadgradnja znanja v posameznih sredinah,
- promocija samozaposlovanja,
- ustvarjati pozitivno podobo podjetnika,
- nuditi podjetnikom poglobljene informacije,
- nuditi pomoč pri ustvarjanju novih delovnih mest v regiji,
- pomagati pri preobrazbi regionalnih potencialov.
V Juniju 2010 je PIK Kočevje s Službo vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno
politiko podpisal Pogodbo o sofinanciranju dodatnih razvojnih nalog v razvojni regiji
Jugovzhodna Slovenija v obdobju 2010.2011. PIK Kočevje je sodeloval pri pripravi Programa
spodbujanja konkurenčnosti in ukrepe za razvojne podpore Pokolpju 2011-2016 in pripravil
Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju
občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letu 2011in
2012.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Sredstva v višini 56.000,00 EUR so se namenila do konca februarja 2011 za plačo štirih
zaposlenih, po poteku mandata v.d. direktorja in namestnika direktorja, pa za plačo dveh
zaposlenih ter za materialne stroške zavoda. Del plač in sredstev za storitve in blago je PIK
Kočevje pokril s sredstvi SVRL, do katerih je bil upravičen po Pogodbi o sofinanciranju
dodatnih razvojnih nalog v razvojni regiji Jugovzhodna Slovenija v obdobju 2010.2011.
Občina Kočevje je sredstva za plače zaposlenih in za materialne stroške zalagalo, po povrnitvi
sredstev s strani SVRL, pa jih je PIK povrnil Občini Kočevje.
V letu 2010 je PIK za svoje delovanje (ob delni povrnitvi sredstev s strani SVRL) porabil
71.732,00 EUR.
5214037 Objekti za gospodarske dejavnosti
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
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Sredstva so namenjena za sofinanciranje izvajanja nalog (rekonstrukcij in adaptacij) vlaganj
Kolektorja v poslovno – proizvodne prostore.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta
Program je bil v celoti izveden in planirana sredstva so bila porabljena v višini 148.625,56 €,
realizacija 87,4% za namen plačila najemnine v skladu z Najemno pogodbo za poslovno –
proizvodne prostore št. 51/2008 z dne 01.04.2008 in Aneksom št. 1 z dne 17.12.2009.
5214052 Trajnostni razvoj JVS z ekoremediacijami
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje izvajanja projekta »Trajnostni razvoj JVS z
ekoremediacijami« (ERM). Območje JV Slovenije je geografsko heterogeno in ima že
prepoznane okoljske probleme, ki so vezani zlasti na odvajanje in čiščenje odpadne vode, ima
veliko območij z Naturo 2000 toda brez razvojnih projektov.
Z ERM bodo občine dobile strokovne podlage s pregledom stanja in možnostmi uporabe
ERM za reševanje različnih okoljskih problemov s poudarkom na čiščenju in odvajanju
odpadne vode.
V okviru operacije so bile izvedene naslednje aktivnosti:
- analiza lokalnih specifičnih značilnosti ERM v občinah,
- vzpostavitev učnega poligona kot edukacijskega centra za trajnostno reševanje
problematike na območju JV Slovenije,
- vzpostavitev spletne strani z ERM vsebino,
- aktivnosti za implementacijo programa v okolju,
- izvedeno izobraževanje za informatorja ERM (Primož Pahor, RC Kočevje Ribnica),
- promocija operacije, info točka v prostorih Občine Kočevje.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta
Program, ki se nadaljuje tudi v letu 2012 je bil za leto 2011 v celoti izveden in planirana
sredstva 1.775,68 € so porabljena, realizacija 100%.
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039001 Promocija občine
5214015 Projekt – poletni večeri
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Cilj projekta je popestriti kulturno dogajanje v občini ter prispevati k dodatni turistični
ponudbi v mesecu juliju in avgustu. Poletni večeri, ki so proslavili 11 obletnico, so postali
nepogrešljivi del življenja tako domačinov kot obiskovalcev.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Občina Kočevje je izvedla zbiranje ponudb in na podlagi kriterijev (cena in opis programa)
izbrala izvajalca za programski del Poletnih večerov. Izvedenih je bilo 8 prireditev, na katerih
so nastopili:
07.07.2011- Pihalni orkester Kočevje in Vokalna skupina Vocabella
14.07. 2011- Pulcija in OdBeatli
21.07.2011 - Etno skupina Langa in vrhunska plesna skupina
28.07.2011 - Hrvaška ženska klapa Luka in čarodej Roman Frelih
04.08.2011- Narodnozabavni ansambel Kolovrat in Duo Harmony
11.08. 2011- Hrvaška skupina Žiga i bandisti
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18.08. 2011 - Andrej Šifrer in Primož Turk
25.08. 2011 - Nina Pušlar in stand-up komik Vid Valič.
Od načrtovanih 27.300,00 EUR je bilo za izvedbo celotnih Poletnih večerov (programski del,
varovanje, cestna zapora, električna energija in oglaševanje) porabljenih 27.245,92 EUR, od
česa največji strošek predstavlja programski del, varovanje prireditev in cestne zapore.
5214016 Projekt – promocija Kočevje
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
V ta okvir sodi celotna promocija Kočevske: objave oglasov, objave, objave promocijskih
člankov o Kočevski v medijih, ponatis zloženk, udeležba na sejmih, objave na portalu STO,
ostali skupni projekti s STO. V letu 2011 se je večji del materiala natisnilo ali ponatisnilo tudi
zaradi Mladinske gasilske olimpijade, saj smo skušali gostom podati čim več informacij s
pomočjo prospektnega materiala.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V letu 2011 je Občina Kočevje v okviru projekta izvedla:
- udeležba na sejmu Alpe Adria- Turizem in prosti čas,
- ponatis zloženk o Kočevski v nemškem jeziku,
- ponatis katalogov o Kočevski v angleškem jeziku,
- natis in oblikovanje zemljevidov s turistično ponudbo Kočevske,
- natis in oblikovanje zemljevidov za udeležence Mladinske gasilske olimpijade,
- nakup promo stojal z zemljevidi za lokacije po mestu,
- nakup in oblikovanje 5 promo fotografij Kočevske za predstavitev na razstavi narodov v
okviru Mladinske gasilske olimpijade.Realizacija sredstev je v višini 39.230,31 EUR.
5214017 Projekt – vzdrževanje tematskih poti
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Po Kočevski so razpredene številne gozdne učne poti, naravoslovne poti in planinske poti.
Označene so s posebnimi označbami in tablami. Ker pa so le-te postavljene na osamljenih
krajih, je vsako leto povzročeno kar precej škode in jih je potrebno obnavljati. Vsako leto je
potrebno obnavljati označbe planinskih poti, po katerih se sprehaja vse več domačih in tujih
gostov.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Občina Kočevje je razpisala javni poziv, na katerega so se lahko prijavila vsa društva, ki
imajo »v oskrbi« sprehajalno pot, planinsko pot, naravoslovno učno pot ali jahalno pot.
Sredstva v višini 3.200,00 EUR so bila razdeljena Planinskemu društvu Kočevje in KŠD
Mlaka, en prijavitelj pa je ostal brez sredstev, saj v njihovem statutu ni navedna osnovna
dejavnost – vzdrževanje poti.
5214019 Sofinanciranje skupnih programov (rally, Kolpa maraton)
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Že nekaj let poteka ocenjevanje najlepše urejenih krajev, vasi, mest, šol in vrtcev, ki ga
razpisuje TZS. Za Kočevsko vodi ocenjevanje TŠD Kostel. Cilj projekta je vzpodbujati
zavode, društva in posameznike, da bi skrbeli za lepo in čisto okolico hiš, šol, zavodov…
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Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Imenovana je bila regionalna komisija, ki je junija opravila ogled mesta Kočevja, Gimnazije
Kočevje, Vrtca Čebelica, OŠ Ob Rinži in vas Koblarji. Opažanja je posredovala TZS, ki je
septembra na ogled poslala državno komisijo.
Sredstva v višini 650,00 EUR so bila nakazana TŠD Kostel za vodenje in koordiniranje
regionalnega ocenjevanja.
5214021 Projekt – Mačkarada in kmečke igre
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Mačkarada je tradicionalna prireditev, ki je potekala že 11 leto in se jo udeležujejo številne
skupine in posamezniki. Značilnost Kočevske mačkarade je, da je večino pustnih mask
izdelanih v domačih delavnicah in se navezujejo na tradicijo Kočevske.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Sredstva v višini 5.436,74 EUR so bila porabljena za izvedbo prireditve.
5214022 Projekt – Naj spominek Kočevske
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
V letu 2005 je bil prvič izveden javni natečaj za izbiro najboljšega spominka občine Kočevje.
V letu 2011 je na natečaj prispelo 13 predlogov, od katerih je štiri članska komisija 4 izločila,
saj niso ustrezali razpisnim pogojem. Naj spominek Kočevske za leti 2011 je postala
ekoKočevska torbica, avtorice Marije Szmatula.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Sredstva so bila porabljena za nagrade prvim trem izbranim spominkom ter za tiskanje
priznanj in skromno pogostitev ob podelitvi priznanj v višini 1.135,00 EUR.
5214024 Projekt – Prangeriada
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Občina Kočevje skupaj s KŠD Predgrad že vrsto let organizira kulturno-zabavno prireditev
Prangerjado, kot spomin na Pranger, ob katerem so pred več stoletji kaznovali manjše zločine.
Prireditev je obogatitev turistične ponudbe ob reki Kolpi.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Dvodnevna prireditev je potekala v petek, 15. in v soboto 16. julija 2011 s programom:
petek 15. julij 2011: nastop folklornih skupin, družabni večer z ansamblom »Novi spomini«
sobota 16. julij 2011, tekmovanje harmonikarjev za pokal pranger – predgrad 2011,
srednjeveška tržnica, nastop folklornih skupin, družabni večer z ansamblom »Dolenjski
zvoki«, Brigita Šuler
Sredstva v višini 15.598,46 EUR so se porabila za honorar nastopajočih, ozvočenje, najem
odra in šotora, pogostitev nastopajočih, varovanje, zavarovanje..
5214025 Projekt - Veseli december
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Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Enajsto leto zapored je Občina Kočevje organizirala prireditve ob Veselem decembru.
Organizira se več prireditev za odrasle in otroke, višek pa je Silvestrovanje na prostem, ki
poteka na mestni ploščadi. Prireditve so se začele 05.12.2011, zvrstile se je 5 prireditev,
zaključek pa predstavlja silvestrovanje na prostem z ognjemetom:
5. december 2011, ponedeljek, miklavžev program, Pihalni orkester Kočevje, cerkveni
pevski zbor župnije Kočevje, prihod miklavža, prižiganje novoletne jelke
8. december 2011, četrtek, ansambel Modrijani
15. december 2011, četrtek, ansambel Kingston
22. december 2011, četrtek, etnozabavni program, skupina Prifarski muzikanti, prihod
božička
29. december 2011, otroški program, športna dvorana, Damjana Golavšek, prihod dedka
mraza
31. december 2011, športna dvorana, silvestrovanje za otroke
31. december 2011, silvestrovanje na prostem
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Občina Kočevje je za programski del, varovanje in zavarovanje izvedla zbiranje ponudb in
izbrala najugodnejše ponudnike.
Za vse organizacijo vseh prireditev se je porabilo 29.985, 24 EUR (99%), največji strošek so
predstavljali: programski del prireditev, varovanje, zapora ceste.
5214026 Ostali programi s področja turizma - razpis
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Sredstva so namenjena za sofinanciranje društev, ki se ukvarjajo s turistično dejavnostjo in
katera s svojim delom prispevajo k promociji občine doma in na tujem. Za Občino Kočevje
veljajo določila 53. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02), po katerem se sredstva subvencij, posojil in drugih oblik državnih pomoči dodelijo na
podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa po postopku, ki ga predpiše minister, pristojen
za finance, če s posebnim zakonom ni drugače določeno, zato je bil izveden javni razpis.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Na objavljen javni razpis se je prijavilo 8 društev, eno je oddalo prijavo nepravočasno, drugo
ni dopolnilo vloge. Sredstva v višini 7.280,00 EUR so bila razdeljena naslednjim društvom:
Turistično športnemu društvu Kočevska Reka, Društvu umetnostnih ustvarjalcev, Zavodu za
ohranjanje kulturne dediščine Nesseltal-Koperivnik, KŠD Mlaka, Planinskemu društvu
Kočevje in Podeželskim ženam Kočevske.
5214027 Kočevsko jezero in Kolpa
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Sredstva so bila doslej namenjena vsakoletni ureditvi sanitarij v poletni sezoni na Jezeru
Kočevje in ob Kolpi na dveh lokacijah Dol ter Bilpa. V letu 2011 se je pojavila potreba po
dodatni postavitvi sanitarij na »kopališču« v Dolu in na Kočevskem jezeru, te postavitvi
kontejnerjev za odpadke predvsem na kopališču v Dolu. Pod to proračunsko postavko pa je
zapadlo tudi plačevanje vodnega nadomestila, ki ga mora Občina Kočevje plačevati za
uporabo vodnih površin na Kočevskem jezeru po izgraditvi pomolov in se plačuje Agenciji
RS za okolje.
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Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta
Sredstva v višini 6.139,33 EUR so se porabila za:
- Najem in mesečno vzdrževanje kemičnih sanitarij na jezeru in Kolpi,
- Najem in mesečni odvoz smeti s kopališča v Dolu,
- Mesečno plačevanje vodnega nadomestila za uporabo Kočevskega jezera.
5214041 Od nature do kulture
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Kljub različnim povezovanjem in skpuni promociji ostaja navezava ceste Ljubljana-Delnice
in skupen nastop tudi na turističnem področju. Glavni namen projekta je povezovanje občin
Loški Potok, Sodražica, Velike Lašče, Ribnica, Kočevje in Kostel v skupno turistično
destinacijo oz. subregijo, ki bo nastopala s skupnimi turističnimi produkti.
Občina Ribnica je na sredstva LEADER prijavila izdelavo skupne turistične karte, partnerica
v projektu pa je bila tudi Občina Kočevje.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Sredstva v višini 1.056,49 EUR so se porabila za pokritje stroškov tiska skupnega zemljevida,
od tega je Občina Kočevje dobila povrnjenih 70% s strani Občine Ribnice oz. Ministrstva za
kmetijstvo.
5214043 Tradicionalni proizvodi in jedi
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Občina Kočevje se je s projektom raziskava prehranskih navad območja od Turjaka do Kolpe
prijavila na sredstva Leader in pridobila sofinancerski delež. V letu 2010 je bila izvedena
terenska raziskava, v letu 2011 pa je sledil tisk knjige, katere avtor je dr. Stanislav Renčelj.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Sredstva so bila namenjena za avtorskih honorar avtorju in za oblikovanje, prevod,
fotografiranje in tisk knjige. Občina Kočevje bo dobila z Ministrstva za kmetijstvo povrnjenih
okoli 10.000,00 EUR:
5214051 EDEN-destinacija odličnosti
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Občine Kostel, Kočevje, Črnomelj, Metlika in Semič so se leta 2010 prijavila na evropski
razpis EDEN in uspele pridobiti za reko Kolpo naziv Evropska destinacija odličnosti 2010.
Naziv je pridobljen trajno in pomeni veliko prednost za promocijo občine Kočevje.
Ob prijavi je bila oblikovana projektna skupina s predstavniki vseh vključenih občin (vodilni
partner je RIC Bela krajina), ki vodi promocijske aktivnosti. Kajti evropski znak odličnosti
med tujimi gosti pomeni veliko.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Sredstva v višini 16.999,68 so bila nakazana RICu Bela krajina, ki je koordinator projekta.
Polovica zneska je bila še za aktivnosti v letu 2010, druga polovica pa za tekoče leto 2011. Za
ta sredstva je bilo realizirano:
- Natis in ponatis skupnih promocijskih materialov )katalog reke, katalog ponudnikov,
koledar prireditev za vsako leto=,
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promocija destinacije EDEN 2010 na 10 prireditvah v destinaciji, na 8 dogodkih v
Sloveniji in 6 sejmih v tujini
oblikovanje, nadgradnja in vzdrževanje spletne strani www.kolpariver.eu,
organizacija študijske ture,
organizacija 3 delavnic in 4 predstavitev projekta.

5214053 Nakup stojnic
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Občina Kočevje, društva in posamezniki so si morali zadnja leta sposojati stojnice pri TD
Ribnica, kar je predstavljalo velik strošek, zato je racionalnejši nakup lastnih stojnic.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Znesek v višini 8.903,40 EUR (89%) se je porabil za nakup 10 novih stojnic.
5214056 Navtični sejem
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Kočevsko – Rudniško jezero predstavlja za občino veliko naravno bogastvo, hkrati pa velika
možnost za dodatno dogajanje v občini. Da bi domačine in tujce opozorili na možnost
rekreacije na jezeru, je Občina skupaj z JK Kočevje organizirala Navtični sejem, kjer so se
predstavljala plovila za reke in jezera ter oprema.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Sredstva v višini 4.285,38 (85,7%), so se porabila za izvedbo tridnevne prireditve.
5214058 Koprivnik in njegovi ljudje
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Projekt je zaključen.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Sredstva v višini 3.000,00 €, so se namenila za izplačilo honorarja avtorice knjige Koprivnik
in njegovi ljudje.
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
5214032 Turistični kompleks Kočevje – Jezero
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Sredstva bila porabljena za izvedbo investicije »Turistični kompleks Kočevje – Jezero, 1.
faza«, ki je obsegala rušenje objekta 1 in gradnjo novega objekta – objekta z arhitekturno
tipologijo kozolca (galerija spominkov in prodajalna), rekonstrukcijo objekta 2 (proizvodnja
spominkov), zunanjo in prometno ureditev.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta
Program je bil v celoti izveden, pridobljeno je uporabno dovoljenje, planirana sredstva so
porabljena v višini 580.580,54 €, realizacija 99,7%.
5214034 Turist mobil
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Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Namen projekta je približati turistične znamenitosti obiskovalcem preko mobilnega telefona.
Kočevsko obišče veliko individualnih gostov, ki si ne morejo najeti lokalnega turističnega
vodnika. S klicem na napisano telefonsko številko na informativni tabli obiskovalec dobi
grobe informacije o znamenitosti v treh jezikih.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
S pomočjo EU sredstev je bilo postavljenih 10 informacijskih tabel. Sredstva v višini 1.800,00
EUR letno se namenjajo za vzdrževanje sistema M-turisti.
5214039 Skupen pristop k ureditvi plovnega režima na reki Kolpi
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Občina Kočevje je pristopila k projektu Curs Colapis – urejanje plovnega režima ob reki
Kolpi. Občina sodeluje v t.i. mehkem delu, in sicer tisk skupne zloženke občin ob reki Kolpi v
letu 2011 in 2012.
V oktobru 2011 se je zaposlilo projektnega vodja, ki koordinira delo na projektu. Del sredstev
za plače bo povrnjenih na podlagi razpisa IPA-Predpristopna pomoč Slo-Hr..
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Sredstva v višini 3.154,09 so se porabila za plačo, potne stroške in potne naloge projektnega
vodje. Za tisk katalogov se je moral izvesti razpis po PRAG-u, ki predvideva daljši rok
prijave, zato je bila pogodba podpisana šele v januarju 2012.
5214042 Delovanje turističnih društev (razpis)
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Po ukinitvi CPRTK v občini ni Turistične informacijske pisarne, kjer bi lahko obiskovalci
prejeli informacije, kataloge in zloženke o turistični ponudbi območja. Občina je pripravila
javni poziv za turistična društva v Občini, ki bi želela opravljati dejavnosti TIC-a.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Na javni poziv se je prijavilo eno društvo, kateremu so bila sredstva v višini 8.000,00 EUR
dodeljena za delovanje informacijske pisarne, s čimer želi občina premostiti vrzel, ker ne
deluje TIC.
5214047 Dolenjska EU
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
RC Novo mesto se je prijavil na razpis Ministrstva za gospodarstvo z istoimenskim projektom
z namenom oblikovanje skupne turistične ponudbe Jugovzhodne statistične regije.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Sredstva v višini 2.502,94 EUR so se namenila RC Novo mesto za vodenje in koordiniranje
projekta.
5214048 Spodbujanje ureditve nastanitvenih kapacitet
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Cilj projekta je bil spodbujanje ureditev nastanitvenih kapacitet predvsem v mestu Kočevje za
čas Mladinske gasilske olimpijade.
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Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Občina Kočevje je že 2010 objavila javni poziv, na katerega so se pojavili 4 kandidati,
katerim so bila sredstva v višini 16.632,00 EUR dodeljena v sorazmernem deležu. Zaradi
pozne izvedbe razpisa in neustreznih vremenskih pogojev so se sklenili aneksi k osnovnim
pogodbam, na podlagi katerih so lahko dela končali do aprila 2011.
5214055 Ureditev Željnskih jam
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Željnske jame so tako naravna dediščina kot tudi pomembna turistična točka, ki jo obiskuje
vedno več ljudi. Da se bi zagotovila varnost obiskovalcev, je bilo nujno potrebno obnoviti
poti do in v jami.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Sredstva v višini 11.314,09 EUR so se namenila za:
- ureditev dostopne poti do jam in obnovo poti po jami,
- postavitev informativnih tabel ob jami,
- tisk informativnega materiala o jamah.
5214057 Urejanje Kočevskega jezera
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Občina Kočevje želi urediti okolico jezera ter zagotoviti obiskovalcem varnost pri uporabi
površin jezera, ki jih sicer uporabljajo na lstno odgovornost.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Sredstva v višini 3.761,34 EUR so se namenila za geodetske posnetke in izdelavo projektne
dokumentacije za izdelavo klančine in ureditev začasne klančine za vstop plovil na jezero.
5214090 Rušenje bivše proizvodne hale Trikon
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Projekt se nadaljuje v leto 2012.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije v višini 2.400,00 EUR, in
sicer za rušenje stavbe.
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
5215001 Odlagališče odpadkov – deponija Mozelj
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Ključne naloge v okviru sistema ravnanja z odpadki so zasnovati sodoben sistem ravnanja z
odpadki, ki bo v največji možni meri prispeval k zmanjševanju količin odpadkov na
odlagališču nenevarnih odpadkov v Mozlju.
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Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Sredstva namenjena odlagališču odpadkov – deponiji Mozelj so bila realizirana v višini
49,39%.
Projekt je bil predmet prijave za sofinanciranje s strani SVLR po 23. členu ZFO. Ker je bil
sklep o znesku sofinanciranja projekta s strani SVLR posredovan 20. 9. 2011, podpisana
pogodba o sofinanciranju pa šele 2. 11. 2011, rok za oddajo zahtevkov pa že 4. 11. 2011 v
tako kratkem času ni bilo možno pridobiti vse potrebne dokumentacije za izvedbo projekta v
celoti.
Skladno s projektom PZI prilagoditve in zapiranja odlagališča nenevarnih odpadkov Mozelj
2009-2013, ter vloge za podaljšanje okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje so bila
sredstva v letu 2011 porabljena za:
- nakupu in postavitvi posod za zbiranje ločenih frakcij,
- ureditvi komunikacijskih in telekomunikacijskih poti odlagališča,
- izdelavi platoja za zbiranje velikih gospodinjskih aparatov in ureditev platoja za
zbiranje nevarnih odpadkov,
- izvajanju nalog varstva okolja in monitoringa odlagališča nenevarnih odpadkov ter
zagon pralne ploščadi,
- dograditvi zbirnega centra nenevarnih odpadkov,
- gradbenim delom za postavitev skladiščnega prostora in izdelavi podpornega zidu ob
skladiščnem prostoru,
- ureditvi dostopnih poti centra za obdelavo odpadkov.
S strani SVLR je bil projekt sofinanciran v višini 197.100,93 EUR.
5215020 Subvencioniranje cen iz naslova zbiranja in ravnanja z odpadki
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb varstva okolja (Uradni list RS 63/2009) ima namen zagotoviti ekonomsko izvajanje
storitev na področju gospodarskih javnih služb. S tem naj bi se zadostilo evropski direktivi, da
porabniki pokrivajo celotne stroške posamezne javne službe. Pravilnik zahteva poleg
drugačnega oblikovanja posamezne cene gospodarske javne službe tudi postavljanje le-teh v
polnem obsegu (formiranje stroškovnih cen za komunalne storitve – polne cene), na način kot
je predpisan v Pravilniku. Ker v občini Kočevje obstoječa cena ravnanja z odpadki ne dosega
stroškovnih vrednosti, je potrebno do njene uveljavitve zagotoviti ustrezno subvencioniranje
cene.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Za subvencioniranje cen iz naslova zbiranja in ravnanja z odpadki je bilo v skladu s
pogodbenimi obveznostmi porabljenih 52.051,84 EUR.
5215022 Investicijsko vzdrževanje infrastrukture na področju zbiranja in ravnanja z odpadki
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Projekt se nadaljuje.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Za potrebe mesta Kočevje so se sredstva porabila za nabavo in postavitev košev odpadke in
košev za pasje iztrebke.Realizacija na postavki je 15.087,17 EUR.
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15029002 Ravnanje z odpadno vodo
5215003 Modernizacija kanalizacijskega omrežja
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Zaradi potreb po stalni širitvi sistema in sledenju razvoju infrastrukture je potrebno stalno
zagotavljanje projektne podlage za bodoče posege. Istočasno pa je potrebno tudi zagotavljanje
sanacijskih in investicijskih vzdrževalnih del na obstoječem sistemu.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Sredstva v višini 319.937,46 EUR so bila porabljena za :
- Rekonstrukcijo sanitarne kanalizacije z izločitvijo meteornih vod na odseku dela
Šeškove ulice v dolžini cca 190 m,
- Rekonstrukcija sanitarne kanalizacije z izločitvijo meteornih vod na odseku dela
Bračičeve ulice v dolžini cca 80 m,
- Rekonstrukcija sanitarne kanalizacije na TZO (poslovno stanovanjski objekti TZO 68
– TZO 80) v dolžini 98,80 m,
- Rekonstrukcija mešanega voda kanalizacije TZO 30-52 (pri Domu telesne kulture),
- Rekonstrukcija sanitarne kanalizacije z izločitvijo meteornih vod na Trgu Svetega
Jerneja v dolžini 90 m,
Poleg sredstev za rekonstrukcije in adaptacije so se sredstva porabila za plačilo projektne
dokumentacije, geodetske storitve, investicijski nadzor ipd.
Projekt je bil predmet prijave za sofinanciranje po 23. členu ZFO. S strani SVLR smo prejeli
275.000,00 EUR.
5215005 Centralna čistilna naprava
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Čistilna naprava je namenjena čiščenju komunalnih in industrijskih voda, z namenom
izboljšanja kvalitete okolja mesta Kočevje in njegove bližnje okolice. V skladu s pridobljenim
okoljevarstvenim dovoljenjem je glavni cilj investicije zagotoviti nemoteno delovanje
obstoječe čistilne naprave in ustvariti pogoje za razširitev sistema.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Sredstva v višini 313.747,46 EUR so bila porabljena za :
- izdelavo in montažo nadstreška na objektu centralne čistilne naprave,
- zamenjavo zasunov-nepovratnih ventilov za odpadne vode za dograditev centralne
čistilne naprave
- dobavo in montažo grobih grabelj za dograditev objekta CČN,
- dobavo pralnika peska,
- dobavo črpalke za črpanje blata iz predzgoščanja v gnilišča na CČN,
- dobavo elektromagnetnega pogona v SBR,
- nabavo laboratorijske opreme,
- remont debakterijskega sistema na CČN
- zamenjavi UV žarnic.
Sredstva so se poleg navedenega porabila tudi za izdelavo projektne dokumentacije ter plačila
drugih storitev in dokumentacije.
Projekt je bil predmet prijave za sofinanciranje po 23. členu ZFO. S strani SVLR smo prejeli
260.000,00 EUR.
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5215012 Izgradnja kanalizacijskega omrežja Dolga vas – Livold
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Projet se nadaljuje v letu 2012.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Cilj izgradnje kanalizacijskega omrežja Dolga vas-Livold v letu 2011 ni bil dosežen iz
naslednjih razlogov:
Operacija je bila prijavljena za sofinanciranje iz naslova prednostne usmeritve regionalni
»razvojni programi« razvojne prioritete »razvoj regij« operativnega programa krepitve
regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2010-2012. Sklep o sofinanciranju
operacije je bil izdan šele konec maja 2011 in je bil pogoj, da se dokonča postopke izbire
izvajalca, na osnovi že izvedenega javnega razpisa. V postopku je prišlo do vložitve
revizijskega zahtevka, zato je bila pogodba o izvedbi del podpisana šele v oktobru 2011,
veljavna novembra 2011, ko se je pričelo z pripravljalnimi deli na investiciji. S sofinancerjem
je bil dosežen dogovor da se dela dokončajo do 30.09.2012.
Sredstva so bila porabljena za plačilo: povračilo stroškov nastalih v zvezi z revizijo (5.984,00
EUR), izdelavo varnostnega načrta (780,00 EUR) in novelacijo investicijskega programa.
(720,00 EUR).
5215013 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda občine Kočevje-KOHEZIJA
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Projekt se nadaljuje.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Cilj pričetek izgradnje kanalizacijskega sistema v Občini Kočevje v okviru kohezijskega
projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Krke-2.faza je bil dosežen, ni pa
prišlo do planirane realizacije del iz naslednjih razlogov:
Postopek javnega razpisa za izbiro izvajalca del, ki se je pričel že v letu 2010 je bil zaključen
s pravnomočnim sklepom in podpisom pogodbe konec avgusta 2011, ko se je začelo z
pripravljalnimi deli na investiciji in pričetkom izgradnje kanalizacije na Bregu. Dela so
oddana na osnovi t.i. rumene knjige (izbrani izvajalec projektira + izvaja dela). Sofinancerska
pogodba z Ministrstvom za okolje je bila podpisana v decembru 2011. Dela morajo biti
zaključena v avgustu 2013.
Sredstva so bila porabljena za plačilo: novelacije investicijskega programa (5.130,00 EUR),
zunanjega izvajalca javnega razpisa 4.950,00 EUR) in skladno z zahtevo sofinancerja
obveščanje javnosti v višini 5.255,52 EUR).
5215016 Kanalizacija – TRDNJAVA
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Z izvedbo investicije se zaključi ureditev kanalizacijskega sistema na območju Trdnjave,
Motela jezero in Trate VI.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Sredstva v višini 21.274,44 EUR so se porabila za dokončanje začete investicije v letu 2010.
Z izvedbo investicije se je zaključila ureditev kanalizacijskega sistema na območju Trdnjave,
Motela jezero in Trate VI.
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5215021 Subvencioniranje cen iz naslova ravnanja z odpadno vodo
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb varstva okolja (Uradni list RS 63/2009) ima namen zagotoviti ekonomsko izvajanje
storitev na področju gospodarskih javnih služb. S tem naj bi se zadostilo evropski direktivi, da
porabniki pokrivajo celotne stroške posamezne javne službe. Pravilnik zahteva poleg
drugačnega oblikovanja posamezne cene gospodarske javne službe tudi postavljanje le-teh v
polnem obsegu (formiranje stroškovnih cen za komunalne storitve – polne cene), na način kot
je predpisan v Pravilniku. Ker v občini Kočevje obstoječa cena ravnanja z odpadki ne dosega
stroškovnih vrednosti, je potrebno do njene uveljavitve zagotoviti ustrezno subvencioniranje
cene.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Za subvencioniranje cen iz naslova ravnanja z odpadno vodo je bilo v skladu s pogodbenimi
obveznostmi porabljenih 443.299,13 EUR.
5215025 Izgradnja in posodobitev sistema daljinskega spremljanja in upravljanje črpališča
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Namen proračunske postavke je zagotoviti povezavo črpališč s centrom vodenja na sedežu
podjetja.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Naloga ni realizirana zaradi nepravočasne dobave komunikacijske naprave, zato se pričakuje
realizacije v letu 2012.
15029003 Izboljšanje stanja okolja
5215028 Čiščenje strug in brežin
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Občine želi onemogočiti poplavljanje hiš v naseljih, ki ležijo v poplavnem območju.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Planirana sredstva v letu 2011 so bila 2.800 EUR.

V letu 2011 se je uredila suha struga in brežina za vasjo Ložine v smeri Mrtvice.
Realizacija sredstev je bila 2.775,60 EUR.
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DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost
16039001 Oskrba z vodo
5216004 Vodovod Knežja lip - Brezovica
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Sredstva so bila namenjena za pripravo razpisne dokumentacije za prijavo na razpis v višini
8.880,00.
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5216005 Projektna dokumentacija za obnovo in širitev vodovodnega omrežja
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Sredstva so namenjena za pripravo potrebnih podlag, izdelavi projektne dokumentacije ter
zbiranju potrebnih soglasij za bodoče investicije na vodovodnem omrežju.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
S strani Ministrstva za okolje in prostor še vedno nismo pridobili soglasja za poseganje v
prostor na ožjem področju reke Kolpe.
5216008 Vzdrževanje hidrantnih omrežij in varovanje zajetij pitne vode
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Gre za trajno nalogo občine, ki izhaja iz Pravilnika o oskrbi s pitno vodo, ki določa kritje vseh
stroškov vzdrževanja hidrantnih omrežij. Poleg tega imajo občine tudi obveznost iz naslova
pridobljenih vodnih dovoljenj, ki jih podeljuje država za vsako vodno zajetje posebej. Tako je
potrebno namestiti ustrezno merilno opremo, voditi zahtevano evidenco in meritve ter
sporočati podatke Agenciji Rs za okolje pri Ministrstvu za okolje in prostor.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Sredstva so bila porabljena v višini 13.760,19 EUR in sicer so se namenila za:
- zamenjavo hidrantov (Mahovnik, Roška cesta, Trata, Mestni Log),
- varovanje vodnih virov (vgradnja opreme za zagotovitev monitoringa nivojev
podzemne vode v vodnjakih; vrtina Vimolj, vrtina Koprivnik, vrtina Spodnji log),
- popis, kontrolo in evidentiranje hidrantov na področju občine Kočevje z izdelavo
poročila.
5216009 Modernizacija vodovodov
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Sredstva se namenijo za razne vzdrževalne posege z namenom modernizacije in dograditve
vodovodnih sistemov, zamenjavo azbestnih odsekov cevovodov, izdelavo novih odscepov,
postavitev daljinskega spremljanja delovanja vodovodnih sistemov in podobno.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Sredstva so bila realizirana v višini 99,3% in so se namenila za:
- izdaji projektnih pogojev in soglasij za priključitev na javni vodovod,
- komunikacijski povezavi črpališča in vodarne v Dolu,
- telemetrični povezavi vodovodnega sistema Koprivnik s centrom vodenja na sedežu
upravljalca,
- obnovi vodovodnega omrežja v dolžini 123 m na delu Trga svetega Jerneja in
- obnovi vodovoda v dolžini 404 m Jelenja vas-Predgrad
5216035 Vodovod Kočevje – Ribnica – Sodražica
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Regionalni vodovod Kočevje-Ribnica-Sodražica je ključni vodovod in hrbtenica vodooskrbe
kočevsko-ribniškega območja, ki je bil v večji meri zgrajen v dveh fazah, in sicer v obdobju
od 1959-1964 ter od 1971-1978. Današnji obseg regionalnega vodovoda je mnogo večji od
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tistega, ki je bil zastavljen v začetku izgradnje. Zaradi tega dejstva ter starosti samega sistema,
ki povzroča okvare in vodne izgube, posebej pa zaradi zagotavljanja varne in stalne oskrbe
porabnikov s pitno vodo (nove zahteve, ki so povzročene z implementacijo evropske
zakonodaje), je regionalni vodovod potrebno urediti po zahtevah današnjega časa.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Sredstva v višini 67.769,76 EUR so bila namenjena za pridobitev potrebne dokumentacije,
kot osnove za prijavo na kohezijska sredstva in sicer:
- izdelava projekta Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica-Ribnica-Kočevje IDP za
območje občine Kočevje,
- izdelava novelacije in spremembe projekta IDZ za vodovodni sistem Sodražica-RibnicaKočevje,
- novelacija predinvesticijske zasnove (PIZ),
- študijo izvedljivosti (FS) in
- analizo stroškov in koristi (CBA) in
- izdelava projektne dokumentacije za čistilno napravo Slovenska vas.
S strani županov občin Kočevje, Sodražica in Ribnica je podpisana pogodba o sodelovanju pri
izvedbi »Oskrba s pitno vodo na območju Sodražice-Ribnice-Kočevje«, s katero so se
zavezali k postavitvi področja vodooskrbe prebivalstva kot eni od prednostnih nalog v svojih
razvojnih programih ter k sodelovanju in pripravi in prijavi projektov na razpise za pridobitev
sredstev iz naslova kohezijskih in ostalih skladov EU in sicer za obdobje 2007-2013.
Na Ministrstvo za okolje in prostor je bila poslana Vloga za sofinanciranje projekta oskrba s
pitno vodo na območju Sodražica-Ribnica-Kočevje.
5216036 Vodovod Kočevska Reka-Borovec
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Sredstva so bila porabljena za pripravo dokumentacije za prijavo na razpis v višini 8.880,00
EUR.
5216037 Vodovod Suha Krajina
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Pri izgradnji vodovoda Suha krajina se občina Kočevje pojavlja kot partner skupaj z občinami
Žužemberk, Dobrepolje, Dolenjske Toplice in Mirna Peč.
Pri omenjenem projektu urejanja oskrbe s pitno vodo za področje Suhe krajine gre za
povezavo naselij Polom, Seč, Smuka, Stari log in Vrbovec z regionalnim vodovodom.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Sredstva v višini 51.320,00 EUR so bila porabljena za pridobitev potrebne dokumentacije, kot
osnove za prijavo na kohezijska sredstva in sicer:
- izdelavo geodetskega načrta vodovod Mala Gora-VH mala Gora-Vrbovec-Polom in
Mala Gora-Stari Log-Smuka ter Mala Gora-Struge –Polom,
- parcelacijo VH mala Gora,
- izdelava študije izvedljivosti z analizo stroškov in koristi,
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- izdelavo PIZ.
V pripravi je izdelava PGD za:
- primarni vodovod Mala Gora-Stali Log-Smuka s sekundarnimi vodi,
- primarni vodovod Mala Gora-VH Mala Gora-Vrbovec-Polom in
- vodohran Mala Gora.
S strani županov občin Žužemberk, Dobrepolje, Dolenjske Toplice, Mirne Peči in Kočevje je
bila podpisana pogodba o sodelovanju v okviru skupnega projekta OP ROPI za obdobje 20072013 »Oskrba prebivalstva s pitno vodo Suhe Krajine«.
Občina Žužemberk je nosilna občina pristojna za organizacijo in koordinacijo skupnega
projekta v Vlogi za pridobitev sredstev sofinanciranja Kohezijskega sklada 2007-2013.
5216052 Subvencioniranje cen iz naslova oskrbe z vodo
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb varstva okolja (Uradni list RS 63/2009) ima namen zagotoviti ekonomsko izvajanje
storitev na področju gospodarskih javnih služb. S tem naj bi se zadostilo evropski direktivi, da
porabniki pokrivajo celotne stroške posamezne javne službe. Pravilnik zahteva poleg
drugačnega oblikovanja posamezne cene gospodarske javne službe tudi postavljanje le-teh v
polnem obsegu (formiranje stroškovnih cen za komunalne storitve – polne cene), na način kot
je predpisan v Pravilniku. Ker v občini Kočevje obstoječa cena iz naslova oskrbe s pitno vodo
ne dosega stroškovnih vrednosti, je potrebno do njene uveljavitve zagotoviti ustrezno
subvencioniranje cene.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Za subvencioniranje cen iz naslova oskrbe s pitno vodo je bilo v skladu s pogodbenimi
obveznostmi porabljenih 168.037,15 EUR.
5216053 Investicijsko vzdrževanje infrastrukture na področju vodooskrbe
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Cilj proračunske postavke je investicijsko vzdrževanje obstoječe infrastrukture za oskrbo s
pitno vodo. Sredstva so namenjena za izvajanje nujnih, nepredvidenih in interventnih
investicijskih posegov na vodovodni infrastrukturi
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Sredstva v višini 1.536,16 EUR so se porabila za obnovo 31 m dolgega vodovoda v Livoldu –
odcep proti hlevom.
5216055 Vodovod Koblarji-Ložine
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Investicija se nanaša na izgradnjo vodovoda od Koblarjev do Ložin (Zgornje, Srednje, Nove).
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Sredstva niso bila počrpana, saj je nameravana trasa izgradnje vodovoda od Koblarjev do
Ložin vključena v izgradnjo regionalnega vodovoda Kočevje-Ribnica-Sodražica.
5216056 Investicijsko vzdrževalna dela v vodarni Blate
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Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Zajetje v Blatah je najbolj pomemben vodni vir za oskrbo s pitno vodo mesta Kočevja z
okolico. Tudi v času največjih suš je na tem zajetju dovolj vode za nemoteno oskrbo
porabnikov občin Kočevje in Ribnice, zato je vodarna v Blatah ključni objekt vodopreskrbe in
je potrebno njeno uporabnost primerno ohranjati. Vodarna je bila zgrajena leta 1960 in je v
lasti občin Kočevje in Ribnice v razmerju 60:40.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Sredstva so se namenila za zamenjavo črpalke 2 v črpališču Blate ter dobavi in montaži
elektrokrmilne omare skupaj s frekvenčnim regulatorjem. Investicijo v višini 59.417,23 EUR
je občina Kočevje plačala v sorazmernem deležu 60%.20
5216057 Rekonstrukcija vodovodav Šeškovi ulici
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Ob ureditvi cestišča in kanalizacije v Šeškovi ulici v Kočevju je potrebno obnoviti vodovodno
omrežje, saj gre za vodovod star gotovo 80 let.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Sredstva v višini 19.063,18 EUR so se porabila za izgradnjo 194 m vodovodnega omrežja v
Šekovi ulici.
5216058 Rekonstrukcija vodovoda na delu Bračičeve ulice
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Ob ureditvi cestišča in kanalizacije v Bračičevi ulici v Kočevju je potrebno obnoviti
vodovodno omrežje, saj gre za vodovod zgrajen pred letom 1970.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Sredstva v višini 8.208,68 EUR so se porabila za izgradnjo vodovodnega omrežja v Bračičevi
ulici v dolžini 67 m.
5216059 Rekonstrukcija vodovoda na delu Črnomaljske ceste (Žagar)
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Ob ureditvi cestišča na delu Črnomaljske ceste v Kočevju je smiselno obnoviti tudi del
starega vodovodnega omrežja, ki je bil zgrajen pred letom 1970.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Sredstva v višini 6.504,99 EUR so se porabila za izgradnjo vodovodnega omrežja v dolžini 98
m in sicer se je pet stanovanjskih objektov prevezalo na vodovodno omrežje Mestnega Loga.
5216060 Vzdrževalna dela na objektih vodooskrbe (vodohrani, črpališča, jaški)
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Namen proračunske postavke je zagotoviti sredstva za obnovo črpališč, saj so nekatera še
vedno zgrajena brez finalnih del in kot taka ne ustrezajo HACCP standardom.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Sredstva so bila realizirana v višini 99,5%, kar pomeni 34.818,60 € in so se porabila za
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sanacijo (betonska, obrtniška, zidarska, pleskarska in elektro dela) vodohrana in dostopne poti
v Spodnjem Logu ter sanacijo črpališča v Zgornjih Cvišlerjih.
521661 Ureditev vodovoda – območje kohezije
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
V sklopu projekta odvajanje in čiščenje odpadnih voda občine Kočevje – KOHEZIJA za
izgradnjo kanalizacijskega sistema v naselju Breg je z vidika gospodarnega in celostnega
ravnanja smiselno istočasno obnoviti tudi vodovodno omrežje.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Naloga ni realizirana, saj je bil pričetek izgradnje sanitarne kanalizacije šele v mesecu
novembru, zato se obnova vodovodnega omrežja izvede v letu 2012.
521662 Ureditev vodovoda-območje Dolga vas-Livold
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
V sklopu projekta za izgradnjo kanalizacijskega sistema Dolga vas – Livold je z vidika
gospodarnega in celostnega ravnanja smiselno istočasno obnoviti tudi vodovodno omrežje.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Naloga ni realizirana, saj je bil pričetek izgradnje sanitarne kanalizacije šele v mesecu
novembru, zato se obnova vodovodnega omrežja izvede v letu 2012.
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
5216010 – Pokopališče v Kočevju
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta.
Namen projekta je izboljšanje infrastrukture za izvajanje pogrebnih dejavnosti, zagotavljanje
ustreznih prostorov za poslovilne obrede, smiselno povezovanje več objektov na enem mestu,
ki imajo sorodne funkcije in urejanje okolic objektov.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Investicija se je pričel v letu 2009, v 2011 je bilo realiziranih 198.387,20 € in s tem se je
investicija zaključila.
5216033 Obnova in gradnja mrliških vežic in urejanje pokopališč v krajevnih skupnostih
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Izvajajo se investicijska in vzdrževalna dela ter priprava projektnih dokumentacij za urejanje mrliških
vežic in pokopališč v krajevnih skupnostih.
Zaradi dotrajanosti objektov ali pomanjkanja le teh je potrebno pri posameznih pokopališčih aktivno
pristopiti k obnovam ali novogradnji objektov za pokopališko dejavnost.
Začetek projekta: leto 2008, projekt se nadaljuje v letu 2012.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Planirana sredstva v letu 2011 so bila 40.000,00 EUR.
Sredstva so se namenila za dobavo manjkajoče ograje okoli pokopališča v Stari Cerkvi ter za
izdelavo DIIP-a, pripravo geodetskega načrta, arhitekturne zasnove in projektne
dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za mrliško vežico v Dolgi vas.
Realizacija sredstev je bila 9.223,80 EUR.
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16039003 Objekti za rekreacijo
5216011 Igrišča v KS
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Urejanje in ohranjanje vaških jeder ter igrišč z igrali v posameznih krajevnih skupnostih.
Začetek projekta: leto 2008, projekt se nadaljuje v letu 2012.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Planirana sredstva v letu 2011 so bila 30.000,00 EUR.
Sredstva so se namenila za: redni pregled konstrukcije obstoječih igral v Livoldu in Gaju, nujno
sanacijo igrala v Gaju, strokovni pregled stanja igrala v D. Ložinah ter za postavitev novih igral z
ustrezno varovalno podlago v vaseh Gorenje, Koprivnik ter na Ulici heroja Marinclja v Kočevju.
V vaškem jedru Polom se je obrezal drevored kostanjev, v Slovenski vasi pa se je izvedel strokovni
pregled stanja nosilnih konstrukcij mostu.
Realizacija sredstev je bila 20.927,64 EUR.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in
stavbna zemljišča)
16069001 Urejanje občinskih zemljišč
5216047 Komunalno opremljanje ZN Trata II
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
5216061 Romsko naselje GRIČEK-komunalno opremljanje
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Sredstva so ostala neporabljena zaradi nasprotovanja krajanov Želenj in Grička. OU Kočevje
zaradi tega ni pristopila k pripravi projektne dokumentacije za izdelavo PGD in PZI za
komunalno urejanje naselja in s tem možnosti kandidiranja na javni razpis SVLR.
5216062 Romsko naselje MAROF – komunalno opremljanje
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Sredstva v višini 960,00 € so bila porabljena za poplačilo izdelave DIIP. Ker pa
dokumentacija PGD še ni bila izdelana, so ostala planirana sredstva ostala neporabljena.
5216063 TRATA VII-komunalno opremljanje do romskega naselja
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
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Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Sredstva v višini 7.800,00 € oz. 98,7 % so bila porabljena za poplačilo izdelave DIIP in PGD.
Gradbeno dovoljenje je pridobljeno.
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
1702 Primarno zdravstvo
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov
5217001 Nadzidava in delna preureditev ZD Kočevje
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V letu 2011 je bilo porabljenih 27.552,00 EUR za načrte in drugo projektno dokumentacijo.
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva
17069001 Spremljanje zdravstvenega varstva in aktivnosti promocije zdravja
5217002 Občina po meri invalidov
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Za pripravo osnutka odloka o svetu invalidov smo porabili 1.500,00 EUR.
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1805 Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 Programi športa
5218002 Balinišče Jezero
Opis proje Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Cilj investicije je dograditev strehe na že izvedenem novozgrajenem balinišču, in posodobitev
razsvetljave tako da bi se domačim balinarjem omogočilo igranje državne in druge ligaške
tekme v domačem kraju. Balinarski klub bo z omenjeno investicijo pridobil osnovne pogoje
za nastopanje v ligaškem tekmovanju in organiziranju državnih in mednarodnih prvenstev.
Dosežen razvoj /napredek na projektu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanju
načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Pristopilo se je k izvedbi PGD dokumentacije za izgradnjo pokritega balinišča. V sklopu tega
se je izvedel geodetski posnetek obstoječega stanja ter pridobitev PGD dokumentacije z
gradbenim dovoljenjem. Realizacija v višini 10.920,00 EUR.
5218003 Kegljišče
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Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Namen in cilj investicije je omogočiti posodobitev kegljišča, zaradi dotrajanosti objekta
zaradi pogrezanja dveh stez v objektu. V objektu bodo urejene sanitarije in garderobe za
vse člane kluba kot rudi rekreativce.
Dosežen razvoj /napredek na projektu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanju
načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Pristopilo se je k izvedbi idejne zasnove ter PGD projektne dokumentacije. V letu 2011
se je izvedel geodetski posnetek obstoječega stanja kegljišča. Realiziranih je bilo 840,00 €.
Projektna dokumentacije se nadaljuje v letu 2012.
5218010 Stadion Gaj
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Obstoječa lokalna cesta (Podgorska ulica), ki poteka do Rekreacije Gaj je bila brez ustrezne
infrastrukture, v zelo slabem stanju, brez ustreznih pločnikov, kje je nova varna šolska pot,
kot tudi parkirišče ob Rekreaciji Gaj in kegljišču. »Ureditev (rekonstrukcija) Podgorske ulice
od št. 6 do Rekreacije Gaj je tako prispeval k izboljšanju razmer v Podgorski ulici ter ureditev
parkirišča ob Kegljišču Kočevje.
Dosežen razvoj /napredek na projektu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanju
načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V sklopu projekta so bila izvedena:
- Rekonstrukcija obstoječega vozišča
- Rekonstrukcija površin za pešce
- Ureditev sistem odvodnjavanja
- Ureditev kanalizacijske infrastrukture
- Ureditev cestne razsvetljave
- Ureditev prometne opreme in signalizacije
- Izgradnja kanalizacije pri kegljišču
- Ureditev šolske pešpoti
- Ureditev okolice in parkirišč za potrebe športa.
Investicija je znašala 248.344 EUR, ki je zajemala rekonstrukcijo vozišča in vso potrebno
infrastrukturo.
5218011 Smučišče v Dolgi vasi
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Porabili smo 73.966,960,00 EUR, in sicer za:
- popravilo teptalca snega GAMS,
- ureditev smučišča – mulčenje,
- napeljava elektrike in ureditev razsvetljave ter
- nakup otroškega smučarskega parka in čarobnega tepiha.
5218012 Teniško igrišče
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Cilj investicije je legalizacija obstoječega objekta za potrebe vadbe članov teniškega kluba
Kočevje ter rekreativnih članov.
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Dosežen razvoj /napredek na projektu 2011 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanju
načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V sklopu legalizacije objekta se je izdelala PGD dokumentacija z pridobitvijo gradbenega
dovoljenja.
19 IZOBRAŽEVANJE
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
19029001 Vrtci
5219007 Vrtec Kočevje
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
V letu 2011 so bila sredstva porabljena za izdelavo DIIP-a, posnetka obstoječega stanja enote
Kekec in idejno zasnovo za novogradnjo enote Kekec. Izdelana je bila tudi analiza
predšolskega prostora v občini Kočevje. Vsa ta dokumentacija je bila obvezna pri prijavi na
razpis MŠŠ, kjer je bila investicija uvrščena med neizbrane predloge na 50.mesto.
Izdelana je bila tudi prometna študija za priključek na Reško cesto, ki je bila nujna za
pridobitev soglasja DRSC v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja za parkirišče.
Izdelana je bila idejna zasnova in PGD za parkirišče pred enoto Kekec in 14.12.2011 je bilo
pridobljeno gradbeno dovoljenje. Objavljen je bil tudi javni razpis za izbiro izvajalca del, pred
razpisom je bilo potrebno zagotoviti celotna sredstva za investicijo, ki se bo izvajala v letu
2012.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Planirana sredstva so bila porabljena glede na realizacijo projekta samo za navedeno
projektno dokumentacijo in sicer v višini 29.380,80 EUR. Večina planiranih sredstev je ostala
neporabljenih, ker bo izvedba parkirišča realizirana v letu 2012.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP št. OB048-08-007
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
19039001 Osnovno šolstvo
5219001 Adaptacija OŠ Zbora Odposlancev
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
V letu 2011 so bila sredstva namenjena izdelavi projektne dokumentacije in menjavi oken v
stavbi na Reški cesti. Glede na odločitev, da se od projektne dokumentacije izdela samo
sprememba idejne zasnove, z ostalimi projekti pa počakamo, da bo sprejeta odločitev o
terminu adaptacije, je bil del sredstev namenjen tudi za nujno investicijsko vzdrževanje v
obeh stavbah, ki bo omogočilo normalno delovanje šole kljub odloženi adaptaciji.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Planirana sredstva za projekte niso bila porabljena v celoti, ker so bile izdelane le spremembe
idejne zasnove.
Na stavbah obeh šol so bila izvedena nujna investicijska dela, in sicer:
stavba na Reški cesti 3
– menjava oken in žaluzij
- obnova vrat
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-

popravilo odtokov
sanacija telovadnice
delna zamenjava radiatorjev

stavba na TZO 28
- ureditev gospodinjske učilnice
- zamenjava štedilnika
- delna zamenjava radiatorjev
- sanacija strehe nad telovadnico, kuhinjo in delno nad glasbeno učilnico.
Sredstva za investicijska dela so bila v celoti namensko porabljena v višini 102.900,00 EUR
in planirani cilji so doseženi.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP št. OB048-07-0075
5219003 Investicijsko vzdrževanje šol
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Sredstva so bila namenjena za interventno vzdrževanje objektov, v katerih opravljajo svojo
dejavnost osnovne šole.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Porabljena so bila za odpravo pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene pri pregledih
inšpekcijskih služb: za pregled in meritve električnih in strelovodnih instalacij ter demontažo
reflektorjev na OŠ Ob Rinži .
Poleg tega je bila popravljena ograja in zamenjana mreža ograje pri OŠ Stara Cerkev,
izvedenaso bila mizarska dela v sanitarijah pri športnih slačilnicah ter zatesnjena okna in
obrobe hodnika v OŠ Ob Rinži ter zamenjani 4 dotrajani radiatorji na OŠ Ljubo Šercer.
Planirana sredstva so bila porabljena glede na nujnost investicijskega vzdrževanja pri
posameznih šolah. Planirani cilji so bili doseženi. Realizacija 100 %.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP št. OB048-09-0017
5219006 OŠ Ljubo Šercer
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
V letu 2011 so bila sredstva namenjena za prenovo šolske kuhinje, nakup stopniščnega
vzpenjalca in vozička za invalidnega otroka, izdelavo PZI projekta za prenovo telovadnice in
delno zamenjavo oken v stavbi šole.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Planirana sredstva so bila v celoti namensko porabljena v višini 39.914,11 EUR in planirani
cilji so bili doseženi.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP št. OB048-07-0078
20 SOCIALNO VARSTVO
2004 Izvajanje programov socialnega varstva
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20049003 Socialno varstvo starih
5220003 Dom starejših občanov v Kočevju
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Projket se nadaljuje.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Sredstva so bila porabljena za poplačilo izdelave projektne dokumentacije (3.720,00 EUR),
DIIP-a in investicijskega programa (1.015,20 EUR), izdelavo revizijskega poročila skladno z
ZGO (842,40 EUR).
Podpisana je bila sofinancerska pogodba z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve
ter Službo vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko.
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
5220002 Romsko naselje-investicija v izgradnjo infrastrukture v naselju Željne
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Izvedba projekta je zaključena.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2011 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Sredstva v višini 20.010,21 € so zadostovala za poplačilo vseh stroškov izgradnje priključkov
na kanalizacijo. V teku je poskusno obratovanje pred primopredajo v upravljanje Komunali
Kočevje d.o.o..
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