10 OBČINSKI SVET
01 POLITIČNI SISTEM
Politični sistem zajema en glavni program 0101 POLITIČNI SISTEM in sedem
podprogramov. Za to področje je občina v letu 2010 namenila 244.724,12 €. V letu 2010 je
na posameznih proračunskih postavkah porabila 242.794,82 € (99,2 %).
0101 Politični sistem
Zakonodaja:
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjev, članov delovnih teles
občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov Občine Kočevje.
Pričakovani in doseženi cilji:
Kakovostno izvajanje dela občinskega sveta in njegovih delovnih teles ter gospodarna poraba
sredstev. Realizacija proračunskega uporabnika je 99,2 %, kar kaže na primerno planiranje
sredstev in porabo v skladu s pričakovanji posameznega področja finančnega načrta
proračunskega uporabnika.
01019001 Dejavnost občinskega sveta
Na proračunskem področju porabe Dejavnost občinskega sveta so bila načrtovana sredstva za
pokrivanje stroškov delovanja občinskega sveta ter političnih strank.
1001001 Stroški delovanja Občinskega sveta
Postavka Stroški delovanja občinskega sveta zajema izdatke za reprezentanco (voda na sejah
občinskega sveta in delovnih teles), drugi splošni material in storitve, dnevnice za službena
potovanja v državi, stroške prevoza v državi, sejnine in druge operativne odhodke (snemanje
sej). Realizacija je bila v višini 30.204,00 € (100,0 %). Največji delež porabljenih sredstev je
bil namenjen sejninam udeležencev odborov, in sicer v višini 28.773,48 (100,0 %). Pri plačilu
za opravljanje funkcije člana Občinskega sveta in plačilu članom delovnih teles je realizacija
odvisna od števila sej, udeležbe na rednih in izrednih sejah ter predsedovanja seji.
Sredstva so bila načrtovana za 25 občinskih svetnikov in 24 občanov.
Politične stranke (LDS, Zeleni Slovenije, SLS, SDS, SD, SNS, NSi, DeSUS, Zares)
Politične stranke se financirajo skladno s 26. členom Zakona o političnih strankah. Stranka
lahko 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 x 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-ta ne smejo presegati 0,6% sredstev, ki
jih ima lokalna skupnost opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi
lahko zagotovlja izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za to leto. Za financiranje političnih
strank je bilo porabljenih 49.416,86 €, kar predstavlja 100 % načrtovanih sredstev.
1001021 Občinska volilna komisija
V letu 2010 so bile izvedene volitve župana, članov Občinskega sveta in članov Svetov
krajevnih skupnosti. Sredstva na postavki, v višini 74.879,26 €, so bila namenjena
uresničevanju aktivne in pasivne volilne pravice ter zagotavljanju učinkovite in zakonite
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izvedbe lokalnih volitev ter poravnavi obveznosti do lastnikov, ki so nudili prostore za
izvedbo volitev. Načrtovana so bila na podlagi izkušenj pri izvedbi zadnjih lokalnih volitev
(t.j. volitev v letu 2006) ter predvidenih stroškov nadomestil volilnim odborom in so
namenjena pokrivanju materialnih stroškov ter plačilu nadomestila članom volilnih odborov
in nagrad članom volilne komisije v skladu z Zakonom o lokalnih volitvah. Ocena, ki je
temeljila na letu 2006 se je v praksi pokazala kot neustrezna. Prvotno je bilo na proračunski
postavki planirana vrednost 35.900,00 €. Tekom izvrševanja proračuna smo uporabili
instrument »prerazporeditve« in z njim zagotovili dodatnih 38.979,26 € sredstev, kar pa ni
bilo zadosti za pokritje vseh nastalih obveznosti. Neplačane obveznosti v višini 17.868,81
bodo zato bremenile omenjeno postavko v letu 2011.
Po ekonomskem namenu je struktura stroškov, ki je nastala z izvedbo volitev naslednja:
1001021 Občinska volilna komisija
402000 Pisarniški material in storitve
402009 Izdatki za reprezentanco
Drugi splošni material in
402099 storitve
402206 Poštnina in kurirske storitve
402402 Stroški prevoza v državi
402999 Drugi operativni odhodki
Skupaj

Realizacija
2010

Obveznosti
2010
53,35
349,53
731,79

6.526,36
571,90
469,16
66.962,31
74.879,26

5.936,51
10.548,30
0,00
598,86
17.868,81

Skupaj
53,35
1.081,32
12.462,87
11.120,20
469,16
67.561,17
92.748,07

Poleg navedenega bodo v letu 2011 nastali dodatni stroški, in sicer zaradi neuspešno
izvedenih volitev v krajevnih skupnostih Šalka vas in Kočevska Reka.
1004001 Nagrade po občinskem odloku
Sredstva smo namenili za podelitev priznanj in nagrad v skladu z občinskim odlokom, tj. za
izplačila nagrad nagrajencem in stroške v zvezi s tiskanjem listin in priznanj. Za nagrade je
bilo porabljenih 6.725,60 € sredstev. Podeli smo vse tri denarne nagrade, ki so imele
izhodišče v javnem razpisu.
1004002 Objava občinskih predpisov
Predpisi občine se objavljajo v Uradnem listu Republike Slovenije. V ta namen je bilo v letu
2010 planiranih 3.500,00 € in porabljenih 2.011,84 € sredstev.
1004006 Spletne strani občine
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Vzdrževanje, ažuriranje in dinamičnost posodabljanja spletne strani občine, gostovanje
spletne strani in tehnično vzdrževanje in nadgradnja spletne strani v letu 2010. Na postavki je
bilo v letu 2010 porabljeno 4.822,00 € sredstev.
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, sredstva so bila v celoti porabljena.
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.
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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 namenjena sredstva so porabljena.
1006001 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti
Občina Kočevje je članica Združenja občin Slovenije-ZOS in Skupnosti občin Slovenije-SOS,
ki sta največji reprezentativni združenji lokalnih skupnosti Slovenije. Iz postavke smo
zagotavljali sredstva za plačilo letne članarine omenjenih organizacij
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 2010 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 2010 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 raznim za objave člankov, objav raznih razpisov občine, oglasov 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.
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 bila porabljena
1018005 Časopisno oglaševanje
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Sredstva so namenjena oglaševanju 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 so porabljena.
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20 NADZORNI ODBOR
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini, ki skrbi za pravilno in
smotrno poslovanje. Je neodvisen organ in ima samostojen finančni načrt. Program dela se
določi z letnim programom, ki vsebuje vrste nadzora in vire sredstev za obdobje enega
proračunskega leta, ter se z njim seznani župana in Občinski svet. Po opravljenem nadzoru
Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih izdela poročilo.
0203 Fiskalni nadzor
Zakonodaja:
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjev, članov delovnih teles
občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov Občine Kočevje.
Pričakovani in doseženi cilji:
Kakovostno izvajanje dela Nadzornega odbora ter gospodarna poraba sredstev. Realizacija
proračunskega uporabnika je bila 55,3 %.
02039001 Dejavnost nadzornega odbora
Na proračunskem področju porabe Dejavnost nadzora so bila načrtovana sredstva za
pokrivanje stroškov delovanja Nadzornega odbora.
2002001 Nadzorni odbor
Ta proračunska postavka zajema stroške za dnevnice, stroške prevoza v državi, izdatke za
strokovno izobraževanje (konference, seminarji), sejnine ter druge operativne odhodke
(prispevek za PIZ v višini 6%). Največji delež porabljenih sredstev je bil namenjen sejninam,
in sicer v višini 2.791,21 € (163,9 %). V letu 2010 je imel Nadzorni odbor tri štiri seje.
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30 ŽUPAN
01 POLITIČNI SISTEM
Zakonodaja:
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o javnih financah.
Pričakovani in doseženi cilji:
Zagotoviti dobre pogoje za nemoteno opravljanje funkcije župana in podžupanje ter
učinkovito izvedbo nalog na področju skupnih administrativnih služb in splošnih javnih
storitev, t.j. predvsem porabe v zvezi s protokolarnimi dogodki. Realizacija proračunskega
uporabnika je 95,8 %.
0101 Politični sistem
Politični sistem zajema en glavni program 0101 POLITIČNI SISTEM in en podprogram
01019003 DEJAVNOST ŽUPANA IN PODŽUPANOV. Za to področje je občina v letu 2010
namenila 35.703,00 €. Od tega je na postavkah porabila 33.724,40 € (94,5 %).
01019003 Dejavnost župana in podžupanov
Na podprogramu Dejavnost župana in podžupanov so bila načrtovana sredstva za plačilo
opravljanja funkcije župana in podžupanje ter materialnih stroškov.
3001001 Župan občine
Zajema sredstva za plačilo opravljanja nepoklicne funkcije župana ter plačilo prispevkov za
PIZ v višini 6 %. Poraba je bila realizirana v višini 20.137,87 € (94,5 %).
3001002 Podžupani
Zajema sredstva za plačilo opravljanja nepoklicne funkcije podžupana ter plačilo prispevkov
za PIZ v višini 6 % . Poraba je bila realizirana v višini 13.511,77 € (92,9 %).
3001003 Materialni stroški
Zajema izdatke za reprezentanco, drugi splošni material in storitve, stroške prevoza v državi,
druge izdatke za službena potovanja ter izdatke za strokovno izobraževanje. Poraba je bila
realizirana v višini 15,0 %, in sicer so bila porabljena le sredstva v višini74,76 € za plačilo
dnevnice službenega potovanja v tujino.
3004001 Sodelovanje s pobratenimi občinami in mednarodna sodelovanja
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Sredstva so namenjena za organizacijo različnih srečanj in prireditev s pobratenimi občinami.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta
Projekt je bil delno zaključen in sredstva niso bila v celoti porabljena.
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
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Sredstva so namenjena za nepredvidene protokolarne zadeve Občine Kočevje, kot so različni
podpisi listin v sodelovanju z drugimi institucijami, raznih nepredvidenih obiskov državnih
institucij, priznanj ob svečanih priložnosti, zlatih porok in jubilejev, novinarskih konferenc in
ostalih srečanj.
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 v celoti porabljena.
3004004 Pokroviteljstvo župana
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Sredstva so namenjena za potrebe društev in posameznikom z razpisom oz. javnim pozivom
za namene različnih prireditev srečanj in ostalih projektov, ki jih ni mogoče razvrstiti v druge
razpise.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta
Projekt je bil delno zaključen in sredstva niso bila v celoti porabljena.
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, sredstva niso bila 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 šol in
Srednjih šol.
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 v celoti porabljena.
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, gospodarstvenikov, obiski lokalnih institucij.
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.
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.
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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.
3004010 Srečanje s predstavniki starejše generacije
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Sredstva so namenjena za srečanja in izvedbo različnih prireditev, obeležij ob dogodkih iz
starejše zgodovine.
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.
3006001 Plečnikov sklad
Sredstva v višini 250,00 € so bila porabljena za plačilo članarine.
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41 ODDELEK ZA UPRAVNE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI
1. Pravna podlaga za izvrševanje proračuna
Tako kot velja za vse proračunske uporabnike je temeljna zakonodaja izvrševanja načrta
proračunskega uporabnika Zakon o lokalni samoupravi. V nadaljevanju navajamo še nekaj
pravnih podlag, ki veljajo za posamezno področje.
Dela in naloge oddelka se uvrščajo na področja javne uprave, tj. kadrovske zadeve za
zaposlene v celotnem organu, arhiv, vložišče, nadzor nad izvajanjem občinskih aktov; zaščite,
reševanja ter požarnega varstva; družbenih dejavnosti usmerjenih v izvajanje organizacijskih,
tehničnih in administrativnih nalog na področju izobraževanja, predšolske vzgoje, športa,
kulture, socialnega varstva ter primarnega zdravstva.
Dejavnost javne uprave se je izvajala v skladu Zakonom o delavcih v državnih organih,
Zakonom o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti,
Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, Zakonom o javnih uslužbencih ter raznimi
uredbami in pravilniki.
Področje varstva pred nesrečami in drugimi nesrečami urejata Zakon o varstvu pred požarom
in Zakon o gasilstvu.
Na podlagi Zakona o varnosti cestnega prometa občina zagotavlja sredstva, namenjena
zagotavljanju večje varnosti in vzgoje v cestnem prometu (področje notranjih zadev in
varnosti).
Na področju zdravstva so obveznosti občine določene v skladu z Zakonom o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem zavarovanju.
Podlage za zagotavljanje sredstev za kulturo, šport in nevladne organizacije so naslednje:
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon
o knjižničarstvu, Zakon o športu, Nacionalni program športa v republiki Sloveniji, razni
odloki1 in pravilniki2.
Na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok in primarnega in sekundarnega izobraževanja
so obveznosti občine določene v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
Zakonu o vrtcih, Zakonu o osnovni šoli, Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami,
Zakonu o glasbenih šolah, raznih odlokih3 in pravilnikih4.
Področje socialnega varstva ureja Zakon o socialnem varstvu in razni pravilniki.

1

Npr. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica.
Npr. Pravilnik o financiranju in sofinanciranju programov kulturnih društev in kulturnih projektov iz proračuna
občine Kočevje.
3
Npr. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda Vrtec Kočevje.
4
Npr. Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih.
2
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2. Opis zastavljenih – pričakovanih ciljev
Zastavljeni cilji na področju dejavnosti občinske uprave so zagotavljanje pogojev za
nemoteno delo nalog občinske uprave, zakonito in pravočasno uresničevanje pravic, interesov
in obveznosti strank in drugih udeležencev v upravnih in ostalih postopkih, racionalno in
učinkovita razporeditev dela med delavci oddelka ter zagotavljanje ustreznih pogojev dela,
za zagotavljanje nemotenega delovanja računalniško podprtih procesov, za vzdrževanje
upravne zgradbe občine in voznega parka, za ažuriranje zbirk osebnih podatkov celotnega
organa.
Cilj varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je kontinuirano usposabljanje pripadnikov
civilne zaščite, gasilcev ter opremljanje enot, ki so vključene v sistem zaščite in reševanje in
na ta način prispevati k zmanjšanju števila nesreč ter preprečitev oziroma zmanjšanje žrtev in
drugih posledic nesreč in povečanju požarne varnosti.
Cilj aktivne politike zaposlovanja je usmerjen tudi v zaposlovanje preko javnih del, da bi na ta
način omili perečo problematiko v občini.
Zastavljeni cilji na področju zdravstva so zagotavljanje obveznega zavarovanja za tiste
upravičence, ki nimajo dohodkov in ne morejo biti drugače zavarovani (brezposelni, otroci po
18. letu starosti, ki se redno ne šolajo ali nimajo statusa študenta), mrliško pregledne službe,
zagotavljamo pa tudi sofinanciranje investicij v zdravstvenem domu.
Cilji na področju kulture so: pripraviti kulturni program, za področje profesionalne kulture
zagotoviti minimalna sredstva za delovanje knjižnice in sofinanciranje javnih del in razstav v
muzeju, na področju ljubiteljske kulture zagotoviti društvom sredstva za osnovno dejavnost in
sofinanciranje projektov ter zagotavljanje prostorov za delovanje, vzdrževanje in obnavljanje
dediščine in upravljanje kulturnih objektov.
Na področju športa so cilji usmerjeni v zagotavljanje pogojev za delovanje javnega zavoda za
šport, športnih društev, zagotavljanje izvajanja športnih programov, vzdrževanje in
obnavljanje ter gradnjo športnih objektov.
Na področju vzgoje in izobraževanja želimo čim širši populaciji predšolskih otrok zagotoviti
izvajanje čimbolj kvalitetnih pogojev, zagotovitev sredstev za vzdrževanje in obnovo
objektov in ustrezne opreme vrtcev.
Na področju izobraževanja pa želimo šolski populaciji otrok zagotoviti optimalne pogoje za
njihovo delo, učenje in vsestranski razvoj njihove osebnosti.
Na področju socialnega varstva je cilj, da v skladu s predpisano zakonodajo občanom
ohranjamo socialni standard na republiškem nivoju, tj.: pomoč mladim družinam,
sofinanciranje društev, zagotovitev socialnih storitev občanom (oskrba v domovih, družinski
pomočnik..), letovaje otrok, pomoč zasvojenim, pomoč materialno ogroženim itd.
S porabljenimi sredstvi za namene, ki so obrazloženi v nadaljevanju, smo zagotovili pogoje za
uresničevanje ciljev, ki smo si jih zastavili na teh področjih.

126

3. Uresničitev zastavljenih ciljev – doseženi cilji
Realizacija proračunskega uporabnika je 90,9 % in je nekoliko manjša od načrtovane.
Odgovor za zakaj so se porabljala oz. kje se niso porabila sredstva dajeta naslednji dve tabeli:
Tabela: Programska klasifikacija izvršitve načrta uporabnika

Področja po
programski klasifikaciji
1
04 Skupne administrativne
službe in splošne javne storitve
06 Lokalna samouprava
07 Obramba in ukrepi ob
izrednih dogodkih
08 Notranje zadeve in varnost
10 Trg dela in delovni pogoji
16 Prostorsko planiranje in
stanovanjsko komunalna
dejavnost
17 Zdravstvo
18 Kultura, šport in nevladne
organizacije
19 Izobraževanje
20 Socialno varstvo
23 Intervencijski programi in
obveznosti
SKUPAJ

Veljavni
plan 2010
2

Realizacija
2010
3

16.077,90
18.734,00
1.254.331,00 1.060.984,41

Indeks Nerealizirano
3/2
2-3
4
5

85,8
84,6

2.656,10
193.346,59

385.085,00
7.900,00
39.791,00

206.868,17
4.995,76
32.141,89

53,7
63,2
80,8

178.216,83
2.904,24
7.649,11

149.344,00
467.152,00

148.118,25
384.144,51

99,2
82,2

1.225,75
83.007,49

1.142.240,04 1.023.565,28
3.102.669,00 3.063.665,48
562.080,00 539.794,14

89,6
98,7
96,0

118.674,76
39.003,52
22.285,86

3.000,00
451,55
7.132.326,04 6.480.807,34

15,1
90,9

2.548,45
651.518,70

Tabela: Funkcionalna izvršitev načrta uporabnika

1
01 Javna uprava
02 Obramba
03 Javni red in varnost
04 Gospodarske
dejavnosti
07 Zdravstvo
08 Rekreacija, kultura in
dejavnost neprofitnih
organizacij
09 Izobraževanje
10 Socialna varnost
SKUPAJ

Veljavni plan Realizacija Indeks Nerealizirano Neplačane
2010
2010
3/2
2-3
obveznosti
2
3
4
5
6
1.422.409,00 1.225.180,56
86,1
197.228,44
175.716,00
25.034,20
14,2
150.681,80
217.269,00 186.829,73
86,0
30.439,27
32.141,89
384.144,51

80,8
82,2

7.649,11
83.007,49

1.183.300,04 1.058.805,44
3.102.669,00 3.063.665,48
524.020,00 505.005,53
7.132.326,04 6.480.807,34

89,5
98,7
96,4
90,9

124.494,60
39.003,52
19.014,47
651.518,70

39.791,00
467.152,00

93.688,52

V nadaljevanju pa še nekaj podrobnosti v zvezi s izvršitvijo proračunskih postavk:
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04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE SLUŽBE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
Na proračunskem področju porabe Obveščanje domače in tuje javnosti so bila načrtovana
sredstva za meteorološko službo.
4106016 Meteorološka služba
Zajema sredstva za plačilo meteoroloških meritev, ki se izvajajo vsakodnevno na podlagi
podjemne pogodbe, ter posebnega davka na določene prejemke. Poraba je bila realizirana v
višini 2.728,82 € (99,8 %).
4104010Urejanje občinskega premoženja, izvršb, denacionalizacije in drugih sodnih
postopkov
Podkonto: 402099 Drugi splošni material in storitve
Načrtovana sredstva so bila namenjena za zemljiško katastrske izmere, izvedbe parcelacij,
vris nepremičnin v zemljiški kataster, spremembe katastrskih kultur in identifikacijska
potrdila (stara in nova izmera). Slednja so potrebna za pridobivanje potrdil o denacionalizaciji
in posledično kot podlaga za veljavno sklepanje pravnih poslov.
Sredstva so bila namenjena tudi plačilu izdelave cenitvenih poročil (nakupi zemljišč,
ustanovitev služnostne pravice ipd.).
Podkonto: 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev
Planirana sredstva so bila porabljena za številne še nerešene premoženjsko pravne zadeve.
Gre za pravne posle sklenjene še s takratnim Skladom stavbnih zemljišč Občine Kočevje in
fizičnimi osebami, ki so pridobile pravico uporabe na zemljiščih za gradnjo stanovanjskih hiš
(garaž, ipd.), vendar se tako pridobljene pravice trajne uporabe niso nikoli vpisale v zemljiško
knjigo.
Sprememba zakonodaje je povzročila, da je pravica uporabe prešla v lastninsko pravico
(Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini). V ta namen so se sredstva porabila za
realizacijo tovrstnih pogodb (pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim) ter
za realizacijo drugih pravnih poslov (služnostne pogodbe, menjalne pogodbe ipd.), kot so:
notarske overitve podpisov, plačilo davkov, ipd.
Zaradi različnih odškodninskih zahtevkov so bila sredstva porabljena tudi za odvetniške
storitve in sodne stroške zastopanja pred sodišči.
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave
Zakonodaja:
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnem naročanju,
- Zakon o varstvu osebnih podatkov.
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Pričakovani in doseženi cilji:
Kakovostno izvajanje nalog in gospodarna poraba sredstev.
06039001 Administracija občinske uprave
Na proračunskem področju porabe Administracija občinske uprave so bila načrtovana
sredstva za plače in dodatke zaposlenih, materialne stroške in pokrivanje prispevkov iz plač.
4106002 Plače delavcev
Proračunska postavka Plače delavcev zajema sredstva za osnovne plače, dodatke za delovno
dobo in stalnost, dodatke za delo v posebnih pogojih, regres za letni dopust, povračila
stroškov prehrane med delom, povračila stroškov prevoza na delo in z dela, sredstva za
delovno uspešnost, nadurno delo, jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči,
prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za obvezno zdravstveno
zavarovanje, prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, prispevek za zaposlovanje,
prispevek za starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja na podlagi ZKDPZJU.
Postavka Plače delavcev v občinski upravi je bila realizirana v višini 866.698,74 € (89,2 %).
V letu 2010 je bilo v občinski upravi načrtovanih 42 delovnih mest, kar je bila tudi podlaga za
načrtovanje sredstev. Na dan 31.12.2010 je bilo dejansko zasedenih 38 delovnih mest, kar
kaže, da kadrovski načrt ni bil v celoti uresničen. Ker je bilo precej bolniških odsotnosti, so
bili za zagotavljanje nemotenega poteka dela zaposleni javni uslužbenci za določen čas oz. so
se sredstva porabila za plačilo povečanega obsega dela že zaposlenim javnim uslužbencem.
400000 Osnovne plače
Konto zajema sredstva za izplačilo osnovnih plač, določenih z uvrstitvijo v plačni razred po
Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju. Poraba je bila realizirana v višini 618.282,83 € oz.
v 89,1 % 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 31.950,49 € (73,5 %).
400004 Drugi dodatki
Dodatki za delo v posebnih pogojih zajemajo sredstva za mentorske ure. Realizirana so bila v
višini 553,55 €.
400100 Regres za letni dopust
Regres za letni dopust je bil izplačan v skupni višini 25.496,90 € (89,5%), in sicer 37
zaposlenim. Višina regresa za letni dopust je, skladno z Dogovorom o ukrepih na področju
plač v javnem sektorju zaradi spremenjenih makroekonomskih razmer za obdobje 2009-2010
z dne 24. 2. 2009, za posameznega javnega uslužbenca v letu 2010 znašala 692,00 €.
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom
Sredstva so bila planirana na podlagi zneska v višini 3,65 € na dan (Količnik rasti cen
prehrambenih izdelkov za obdobje januar – junij 2010). Realizirana so bila v višini 27.276,54
€ (91,1 %).
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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 12.383,42 € (95,3 %).
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju
rednih delovnih nalog
Sredstva tega konta so bila izplačana skladno z določbo 22. člena Zakona o sistemu plač v
javnem sektorju. Realizirana so bila v višini 11.040,00 € (96,8 %).
400400 Sredstva za nadurno delo
Sredstva za nadurno delo so bila porabljena v višini 6.816,17 € (100,0 %). Namenjena so bila
za opravljanje dela izven rednega delovnega časa (pisanje zapisnikov in udeležba na sejah
Občinskega sveta in delovnih telesih Občinskega sveta, čiščenje, ki ga ni bilo mogoče opraviti
med rednim delovnim časom, ipd.). V letu 2010 je bilo opravljenih 446 ur preko polnega
delovnega časa.
400900 Jubilejne nagrade
Sredstva za jubilejne nagrade so bila izplačana v višini 288,75 € (12,0 %). Izplačana je bila
ena jubilejna nagrada za 10 let.
400901 Odpravnine
Sredstva za odpravnine so bila načrtovana glede na število javnih uslužbencev, ki so v letu
2010 izpolnjevali pogoje za upokojitev. Realizirana je bila ena odpravnina v višini 8.439,09 €
(92,7 %), in sicer za javno uslužbenko, ki se je upokojila v letu 2009, vendar je odpravnina
zapadla v plačilo šele v januarju 2010. Druga uslužbenka se je upokojila v decembru 2010.
Zanjo bo odpravnina zapadla v plačilo šele v letu 2011. Poleg tega je eni uslužbenki
prenehalo delovno razmerje iz poslovnih razlogov in tudi nastale obveznosti iz tega naslova
bodo bremenile proračun 2011.
400902 Solidarnostne pomoči
Do solidarnostne pomoči je v višini povprečne mesečne čiste plače v gospodarstvu RS za
pretekle tri mesece po 4. točki 40. člena Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti
upravičen zaposleni oz. njegova družina v naslednjih primerih:
• smrt delavca ali ožjega družinskega člana,
• težja invalidnost,
• daljša bolezen,
• elementarne nesreče ali požari.
V letu 2010 je bila solidarnostna pomoč izplačana dvema javnima uslužbencema. Realizacija
je bila v višini 1.155,02 € (63,1 %).
Prispevki
Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje so bili realizirani v višini 59.618,79 €
(96,2 %), prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje v višini 44.148,93 € (96,0 %),
prispevki za poškodbe pri delu in poklicne bolezni v višini 3.566,90 € (96,4 %), prispevki za
zaposlovanje v višini 403,78 € (67,3 %) in prispevek za starševstvo varstvo v višini 673,31 €
(96,2 %).
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401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU
Sredstva za plačilo premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne
uslužbence so bila načrtovana skladno z Navodilom o rokih, obliki in načinu posredovanja ter
o načinu določitve premij (Uradni list RS, št. 15/07) in Sklepom o uskladitvi dodatnih premij
kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence. Realizacija je bila v
višini 14.622,27 € (82,4%).
4106004 Materialni stroški
Ta postavka zajema sredstva za pisarniški material in storitve, založniške in tiskarske storitve,
časopise, revije, knjige in strokovno literaturo, sredstva za pokrivanje stroškov oglaševalskih
storitev, računovodskih, revizorskih in svetovalnih storitev, sredstva za reprezentanco,
telefon, teleks, faks elektronsko pošto, dnevnice za službena potovanja v državi, stroške
prevoza v državi, uniforme in službeno obleko, ipd. Materialni stroški so bili realizirani v
višini 110.455,87 € (91,5 %).
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
Zajeta so plačila stroškov pisarniškega materiala, založniških in tiskarskih storitev, oglasnih
storitev, naročnin časopisov, revij, kupljenih knjig in strokovne literature, reprezentance in
drugega splošnega materiala in storitev (vode, voščilnic, žalnega aranžmaja, tonerjev, vezave
Uradnih listov za leto 2009, koledarjev, reprezentance, storitve v zvezi z prenosom sredstev v
upravljanju, ipd.). Realizacija je bila v višini 53.070,02 € (92,1 %).
4021Posebni material in storitve
Zajeta so sredstva za nakup službene uniforme ter delovne obleke in obutve ter drugih
posebnih materialov in storitev. Realizacija je bila glede na potrebe, in sicer so bila za nakup
redarjeve obleke porabljena sredstva v višini 254,40 € (46,8 %).
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Zajema stroške telefona, faksa, elektronske pošte, poštnin in kurirskih storitev, interneta, ter
RTV naročnine. Realizacija je bila v višini 32.529,21 € (89,7 %).
4024 Izdatki za službena potovanja
Zajeta so plačila dnevnic za službena potovanja v državi, stroški prevoza v državi ter drugi
izdatki za službena potovanja (parkirnine). Realizacija je bila v višini 2.883,00 € (88,0 %).
4025 Tekoče vzdrževanje
Zajema plačilo zavarovanja pravne zaščite pri ARAG v višini 1.113,78 € in tekoče
vzdrževanje licenčne programske opreme (Jantar) v višini 699,60 €.
4029 Drugi operativni odhodki
Zajeta so plačila stroškov konferenc, seminarjev in simpozijev, dela preko študentskega
servisa, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, sodni stroški, storitve odvetnikov in
notarjev. Realizacija je bila v višini 21.563,00 € (93,9 %).
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske
uprave
Na proračunskem področju porabe Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za
delovanje občinske uprave so bila načrtovana sredstva za potrebe upravljanja s stavbo

131

občinske uprave, službenimi avtomobili, osnovnimi sredstvi ter računalniško obdelavo in
informatiko.
4106006 Upravljanje s stavbo za potrebe javne uprave
Za upravljanje s stavbo za potrebe občinske uprave smo porabili 47.252,46 € (85,8 %).
Sredstva so bila porabljena za nabavo čistilnega materiala, drugega splošnega materiala in
storitev (žarnice, gradbeni material, izdelava ključev), dodatno čiščenje, za tehnično in fizično
varovanje, plačilo obratovalnih stroškov (električna energija, stroški ogrevanja, voda in
komunalne storitve), tekoče vzdrževanje objekta (popravilo električnih inštalacij) in druge
opreme (popravilo sesalca, luči, WC-ja in pipe, servis klima naprav, letni pregled gasilnih
aparatov, popravilo WC kotlička) ter plačilo zavarovalne premije za objekt. 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 vozili
Za upravljanje s službenimi avtomobili smo porabili 6.496,50 € (95,3 %), in sicer za čistilni
material in storitve (pranje vozil v višini 186,60 €), drugi posebni material in storitve (odjava
vozila Ford Fiesta iz prometa v višini 9,80 €), goriva in maziva prevoznih sredstev občinske
uprave (1.820,39 €), vzdrževanje in popravila (menjave pnevmatik, popravila, servisi v višini
701,87 €), nadomestne dele za vozila (pnevmatike v višini 159,98 €) pristojbine za
registracijo (339,68 €) in zavarovalne premije (3.278,18 €).
4106008 Računalniška obdelava in informatika
Sredstva v višini 9.345,04 € (70,7 %) smo porabili za računalniške storitve, vzdrževanje
licenčne programske opreme (vzdrževanja programa za obračun zdravstvenega zavarovanja,
posodobitve programov, inštalacijo antivirusnega programa, servisne storitve), vzdrževanje
strojne računalniške opreme in za vzdrževanje komunikacijskih povezav.
4106009 Osnovna sredstva in upravljanje z njimi
Za osnovna sredstva in upravljanje z njimi smo porabili 20.735,80 € (24,0 %), in sicer za
drugi splošni material in storitve 404,49 € (tipkovnice, miške, torbe za prenosne računalnike),
za tekoče vzdrževanje druge opreme (fotokopirni stroji) 3.542,98 € (70,0 %), za nakup
pisarniškega pohištva in opreme (dva ergonomska stola, omare, uničevalec dokumentov)
2.004,80 € (45,2%), za nakup strojne računalniške opreme (dvaračunalnika, dva prenosna
računalnika, router, USB ključi) 5.190,72 € (30,8 %) ter ostalo za nakup opreme za tiskanje in
razmnoževanje, telekomunikacijske opreme (GSM aparati, tiskalnik), druge opreme in
napeljav (glasovalne konzole, dva sesalca Vorwerk, optimus paket). Na podkontu Nakup
avtomobilov in podkontu Investicijsko vzdrževanje in izboljšave v letu 2010 ni bilo nakupa
oziroma vzdrževanja, zato so ostala neporabljena sredstva v višini 36.840,00 €.
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Realizacija s področja zaščite in reševanja je 53,7 %, kar je posledica tega, da se načrtovana
investicija v izgradnjo Centra za zaščito in reševanje v letu 2010 ni pričela izvajati. Na
postavki so bila planirana sredstva v višini 150.000,00 €. Če upoštevamo navedeno dejstvo so
se ostali programi realizirali v višini 88,0 %.
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Program opremljanja štabov, enot in služb je izveden v skladu s planom nabave za leto 2010.
Program tekmovanje štabov enot in služb je v celoti izveden. Na kontu financiranje društev
smo izpolnili začrtane cilje programa.
Na postavki Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč (Gasilska zveza) so vsi
programi izvedeni v skladu s planom dela za leto 2010.
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
0803 Policijska in kriminalistična dejavnost
41080011 - Delovanje organa
Sredstva so bila porabljena za delovanje tehnične komisije in delovanje samega SPV-ja.
Postavka je bila realizirana v višini 399,63 € (21,6 %) in sicer za pokrivanje stroškov za
reprezentanco, stroškov dnevnic, potovanj ter prevozov.
41080012 - Varovanje otrok na poti v šolo
Sredstva v višini 2.392,16 € (93,8 %) smo porabili za nakup kresničk, odsevnih trakov, kap,
varnostnih brezrokavnikov ter izdelavo transparenta nakup odsevnih trakov in pripomočkov,
ki so bili namenjeni izboljšanju varnosti na cestišču. Septembra smo zagotovili še sredstva za
dežurstva na šolskih poteh ob začetku šolskega leta.
41080013 - Kolesarski izpiti
Sredstva v višini 1.079,80 € smo namenili pokrivanju stroškov, ki so nastali pri izvedbi
kolesarskih izpitov (testne pole, izkaznice za kolesarje, kolesarske čelade, literaturo itd.) ter za
nakup brezrokavnikov in kap.
41080014 - Akcija"Dan brez avtomobila"
V sklopu te akcije smo sredstva v višini 1.124,17 € porabili za storitve ter kredo in ostali
material, ki je bil ob dnevu brez avtomobila potreben za risanje po cestah.
41080017 - Preventiva in varnost v cestnem prometu
Planirana sredstva v višini 1.2963.03 € so ostala neizkoriščena.
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
1003 Aktivna politika zaposlovanja
4110001 Javna dela – šolstvo
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Šolam smo v skladu s podpisanimi pogodbami sofinancirali plače, prispevke in regres za letni
dopust delavcev, ki so v programu javnih del izvajali učno pomoč učencem.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in
učinkovitosti
Planirana sredstva so bila namensko porabljena za stroške petih zaposlenih javnih delavcev, ki
so izvajali navedeni program. Letni cilji so bili v celoti doseženi, čeprav niso bila porabljena
vsa sredstva.
4110002 Javna dela – kultura
Pokrajinski Muzej Kočevje je v letu 2010 izvajal program javnih del. V delo sta bili vključeni
dve brezposelni osebi s V. stopnjo izobrazbe. V letu 2010 smo za izvajanje javnih del
zagotovili 5.871,46 €. Sredstva na postavki so bila porabljena v celoti, cilji pa so bili
doseženi, saj smo izpolnili vse obveznosti navedene v pogodbi o izvajanju javnega dela.
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4110003 Javna dela – šport
Javni zavod za šport je tudi v letu 2010 izvajal program javnih del »Pomoč pri izvajanju
nadzora in skrb za urejenost športnih objektov«. V letu 2010 smo za izvajanje javnih del
zagotovili 13.320,00 €. Sredstva na postavki so bila porabljena v celoti, cilji pa so bili
doseženi, saj smo izpolnili vse obveznosti navedene v pogodbi o izvajanju javnega dela.
4110005 Javna dela – Center za socialno delo
Center za socialno delo je v letu 2010 izvajal program javnih del »Socialno vključevanje
posebej ranljivih skupin«. V delo je bila vključena ena oseba s V. stopnjo izobrazbe. V letu
2010 smo za izvajanje javnih del zagotovili 3.786,00 €. 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.
411008 Javna dela – mladi
Klub mladih Kočevja je tudi v letu 2010 izvajal program javnih del »Razvojni program«. V
delo je bila vključena ena brezposelna osebe s V. stopnja izobrazbe. V letu 2010 smo za
izvajanje javnih del zagotovili 2.688,49 €. Sredstva na postavki so bila porabljena v celoti,
cilji pa so bili doseženi, saj smo izpolnili vse obveznosti navedene v pogodbi o izvajanju
javnega dela.
Sredstva iz postavk »Javna dela« so se upravičencem nakazovala v skladu s podpisanimi
pogodbami in na podlagi prejetih zahtevkov.
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1606Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna
zemljišča)
4116001 Prodaja zemljišč
Sredstva v višini 58.200,00 € smo namenili za pokrivanje stroškov cenitev tržnih vrednosti
zemljišč, parcelacij zemljišč, urejanja mej, vrisa objekta v evidenco ZK in katastra stavb ter
objav v Uradnem listu.
4116002 Nakup zemljišč
Sredstva v višini 89.918,25 € (98,7 %) smo porabili za nakup tistih zemljišč, ki so v pretežni
lasti Občine Kočevje (odkup solastniških deležev), in tistih zemljišč, glede katerih ima občina
dolgoročni interes. Občina je izvajala nakupe zemljišč tudi v tistih območjih, v katerih želi
aktivno usmerjati vsebino in organizacijo gradnje območja ter v območjih, kjer so bila
zemljišča potrebna za funkcionalno zaokrožitev posameznih funkcionalnih zemljišč ali za
izvedbo dostopov. Tako smo skladno z Zakonom o javnih cestah od fizičnih in pravnih oseb
odkupovali zemljišča, ki v naravi že predstavljajo kategorizirano lokalno cesto in tudi tista
aktualna zemljišča, ki so v pretežni lasti Občine Kočevje in so bila v ustreznih idealnih
solastniških deležih vrnjena denacionalizacijskim upravičencem v last in posest.
Iz tabele o letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem občine Kočevje za leto 2010 so
razvidna kupljena zemljišča, katerih plačilo je izvršeno iz te postavke.
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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 2010.
Dejavnost zdravstvenih domov
4117001 Sofinanciranje materialnih stroškov zdravstvenih izpostav
Za pokrivanje dela materialnih stroškov za zdravstveni postaji Predgrad in Kočevska Reka
smo v letu 2010 zagotovili sredstva v višini 6.652,00 € (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.
4117002 Nakup reševalnih avtomobilov
Za nakup reševalnih avtomobilov smo v letu 2010 zagotovili sredstva v višini 153.000,00 €.
Sredstva so bila porabljena v znesku 137.686,75 € za nakup dveh patronažnih vozil in enega
reševalnega vozila, in sicer so bila sredstva zagotovljena iz dveh virov, tj. lastna proračunska
sredstva v višini 37.686,75 € in 100.000,00 € iz naslova presežka prihodkov Lekarne Kočevje.
Cilji so bili doseženi.
4117006 Prenova v zdravstvenem domu
Za prenovo v Zdravstvenem domu Kočevje smo v letu 2010 zagotovili 60.000,00 €. Sredstva
so se porabila v višini 59.116,24 EUR in sicer za: izdelavo idejne zasnove za objekt nadzidava in delna preureditev trakta »A« ZD Kočevje, prenovo šolske ambulante, obnovo
prostorov uprave ZD Kočevje ter obnovo splošne ambulante. Za projekt je prispevala Lekarna
Kočevje sredstva v višini 40.000,00 €. Cilj za leto 2010 - ustrezna ureditev objekta je bil
dosežen.
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva
4117007 Cepljenje deklic proti raku na materničnem vratu
Za cepljenje deklic proti raku na materničnem vratu so bila za leto 2010 zagotovljena sredstva
v višini 11.000,00 €. V letu 2010 je bilo cepljenih 42 deklic 9. razreda (šolsko leto 2010/2011)
z dvema dozama. Izvedeno cepljenje je bilo pokrito s sredstvi Občine Kočevje iz leta 2009,
zato sredstva iz proračuna 2010 niso bila porabljena, cilji pa so bili doseženi.
4117008 Program »Približajmo zdravje občanom«
Program je temeljil na treh zdravstveno vzgojnih delavnicah oziroma predavanjih za
spodbujanje lokalnih skupnosti v smislu sprejemanja odločitev za zdravo življenjsko okolje in
zdrav življenjski slog. Za program »Približajmo zdravje občanom« smo v letu 2010 zagotovili
6.500,00 €. Sredstva so bila porabljena v celoti in cilji doseženi.
1707 Drugi programi na področju zdravstva
4117003 Prispevek za zdravstveno varstvo občanov
Glede na povečanje brezposelnih oseb na območju Občine Kočevje, smo na podlagi ocene
povečali sredstva na tej postavki. Tako so bila za prispevke za zdravstveno varstvo občanov v
letu 2010 zagotovljena sredstva v višini 200.000,00 €.
Zaradi zakonodaje, na področju obveznega zdravstvenega zavarovanja kot občan, ki je začela
veljati že leta 2009, se je število upravičencev do obveznega zdravstvena zavarovanja glede
na pretekla leta zmanjšalo. Tako je bilo januarja 2010 do obveznega zdravstvenega
zavarovanja upravičenih 467 oseb, decembra 2010 pa 426. Zaradi navedenega sredstva niso
bila porabljena v celoti. Cilj je bil dosežen saj smo sofinancirali stroške obveznega
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zdravstvenega zavarovanja vsakemu vlagatelju s stalnim prebivališčem v Občini Kočevje, ki
je izpolnjeval pogoje za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje kot občan. Sredstva so
bila porabljena v višini 144.924,16 € (72,5 %).
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. Tako smo za
opravljenih 47 mrliških pregledov, 15 obdukcij in 15 prevozov na obdukcijo v letu 2010
porabili 29.265,36 € (97,6 %). Cilji so bili doseženi.
18 KULTURA ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1802 Ohranjanje kulturne dediščine
Zakonska podlaga
• Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Kočevje (Ur. list RS, št.
4/2005)
• Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur. list RS, št. 16/2008)
• Uredba o vzpostavitvi muzejske mreže za izvajanje javne službe na področju
varstva premične kulturne dediščine in določitvi državnih muzejev
• Pravilnik o strokovnih, prostorskih in tehničnih pogojih za izvajanje javne službe
na področju varstva kulturne dediščine
• Zakon o uresničevanju javnega interesa v kulturi
• Zakon o zavodih
• Strategija razvoja Pokrajinskega muzeja Kočevje 2007−2020
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
- 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.
Ukrepa:
- V skladu z 19. členom Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Pokrajinski muzej
Kočevje in Odloka o proračunu občine Kočevje potrjenega s strani Občinskega sveta
je podlaga za transfer sredstev iz občinskega proračuna. Pokrajinski muzej dobi javna
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-

sredstva v skupnem znesku, v okviru katerega v skladu s svojimi akti samostojno
odloča
V skladu z 93. členom ZVKD-1 se Pokrajinski muzej Kočevje financira iz sredstev
državnega proračuna.

18029001 Nepremična kulturna dediščina
4118009 Obnova spomenikov
Sredstva v višini 6.000,00 € so bila porabljena za obnovo napisov, brušenje ležeče plošče,
pranje obeliska in brušenje zvezde na spominskem obeležju v Kočevski Reki, obnovo napisov
in čiščenje črk na spominskem obeležju v Dolnji Brigi ter izdelavo spominskega obeležja v
Koprivniku.
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 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta
Program je bil v celoti izveden in namenjena sredstva so bila porabljena.
4118011 Predgrad in Predgrajci
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Sredstva so bila namenjena dopolnitvi stalne razstave Predgrad in Predgrajci, ki je stalna
razstava v Predgradu.
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 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 2010 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.
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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 namenjena sredstva so bila porabljena.
4118052 Krajina muzejskih depojev
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Projekt je zajemal skupno likovno razstavo Dolenjskega muzeja Novo mesto.
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 namenjena sredstva so bila porabljena.
4118053 Gasilstvo na Kočevskem
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Projekt Gasilstvo na Kočevskem ima več kot 130-letno tradicijo. Prvo gasilsko društvo na
Kočevskem je bilo leta 1878 ustanovljeno v Kočevju, kar je le devet let po ustanovitvi prvega
gasilskega društva na Slovenskem in sicer leta 1869 v Metliki. Zaradi narodnostno mešanega
območja in jezikovnih posebnosti, se je organizacija gasilske službe na Kočevskem razvijala
drugače kot po ostali Sloveniji.
Razstavo se je odvijala v poletnem času in je zajema tri sklope. V prvem je bil predstavljen
razvoj gasilstva na Slovenskem, bolj podrobno pa razvoj gasilstva na Kočevskem. Drugi
sklop bo predstavil ustanavljanje gasilskih društev na Kočevskem in njihovo delovanje. Tretji
sklop bo namenjen povojni organizaciji gasilske službe na Kočevskem. Sočasno bodo preko
razstavnih eksponatov predstavljene različne metode gašenja in oprema za gašenje v
preteklosti.
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 namenjena sredstva so bila porabljena.
4118054 Nekdanji nemški otok na Kočevskem
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Projekt nadgrajuje stalno razstavo Kočevska izgubljena dediščina kočevskih Nemcev. Projekt
je vseboval drugo izdajo kataloga v nakladi 700 izvodov.
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 sredstva so bila porabljena v višini 100%.
18039001 Knjižničarstvo in založništvo
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, nakupa materialnih stroškov
in tekočega vzdrževanja objekta.
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 sredstva so bila porabljena v višini 97%.
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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 2010 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 %.
18039003 Ljubiteljska kultura
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 in stroškov za poslovni prostor.
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 namenjena sredstva so bila porabljena v višini 1.196,35 €
(79,8 %).
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 2010 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.
4118023 Programi in projekti društev – Razpis
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 32 kulturnih društev in 3 posamezniki s svojimi programi in projekti.
Razpis je bil objavljen v mesecu aprilu 2010. 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 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 90.869,54 €
(94,1 %).
18039005 Drugi programi v kulturi
4118018 Nakup opreme
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
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Sredstva iz te postavke so bila porabljena za plačilo električnega klavirja za potrebe
nastopajočih v Šeškovem domu 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 namenjena sredstva so bila porabljena.
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.
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.
4118028122 Likovni salon
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, odvoza smeti in zavarovanja.
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.
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 tekoče vzdrževanje objekta.
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.
4118028124 Marof
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
V tem programu so se sredstva porabila plačilo najemnih stroškov v skladu s pogodbo za
KUD Godbo 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 namenjena sredstva so bila porabljena.
4118028126 Muzej – oprema
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Sredstva so bila namenjena za nakup videosnemalne naprave in UPS napajalnika ter
obnovitev telefonske centrale.
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 sredstva so bila porabljena v višini 100%.
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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, voda in komunalne storitve, tekoče vzdrževanje drugih objektov,
zavarovanje ter nakup opreme za ogrevanje ter napeljav.
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.
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 nadomestne prostore za
potrebe Pihalnega orkestra Kočevje in pevskih zborov. Najem prostorov se je omogočil
Pihalnemu orkestru zaradi prenove Glasbene šole 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 namenjena sredstva so bila porabljena.
41180283 Kulturni praznik
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
V tem programu so se sredstva porabila za organizacijo Kulturnega praznika, ki se je odvijal
8. februarja v Šeškovem domu v Kočevju. Iz tega sklopa so se pokrivali stroški nastopajočih,
ozvočenja, izdelava vabil, pogostitve in organizacije.
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.
18049001 Programi veteranskih organizacij
4118055 Sofinanciranje programov veteranskih organizacij
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Sredstva so bila namenjena sofinanciranju programov in projektov ZZNOB Kočevje in
Združenje vojnih veteranov za Slovenijo 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 in sredstva so bila porabljena v višini 100%.
18049004 Programi drugih posebnih skupin
4118056 Sofinanciranje programov posebnih skupin
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
V tej postavki so bila sredstva namenjena posebnim skupinam na področju investicijskega
vzdrževanja za objekte. Sredstva so se izvedla podlagi javnega poziva.
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 sredstva so bila porabljena v višini 100%.
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1805

ŠPORT IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI

Zakonska podlaga
Dejavnost na področju športa in rekreacije opredeljuje Zakon o lokalni samoupravi kot eno
temeljnih nalog lokalne skupnosti.
Zakonska podlaga za uresničevanje dejavnosti na področju športa je Zakon o športu ( Uradni
list RS, št. 22/1998 ), ki predpisuje pravila na področju športa.
Novejši predpis je Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji ( Uradni list RS, št.
31/2000), ki je postavil izhodišča razvoja športa do leta 2010. Razmejil je obveznosti
sofinanciranja športa po merilih za izbor in uresničevanje letnih programov, ki jim morajo
zadostiti posamezni izvajalci športne dejavnosti. Lokalno skupnost je opredelil kot ključnega
sofinancerja športnih programov, predvsem športa otrok in mladine, športne rekreacije in
gradnje športnih objektov ter skrbi za njihovo vzdrževanje.
Izhodišča
V skladu s 3. členom Zakona o športu uresničuje lokalna skupnost javni interes v športu tako,
da:
-zagotavlja sredstva za realizacijo dela nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalne
skupnosti in z zagotavljanjem sredstev za izvedbo lokalnega programa športa,
-spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti,
-načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte.
S tem lokalna skupnost uresničuje pomemben cilj na področju športa, to je zagotavljanje
optimalnih pogojev za športne dejavnosti, s tem pa koristnejšo izrabo prostega časa in boljšo
kvaliteto življenja. Sredstva se dodeljujejo na podlagi in pod pogoji, ki so opredeljeni v
Pravilniku za vrednotenje športnih programov v občini Kočevje.
Za leto 2010 v proračunu planirana sredstva na področju športa smo porabili za zagotavljanje
javnega interesa lokalne skupnosti na področju športa, tako, da smo :
-zagotovili sredstva za realizacijo tistega dela nacionalnega programa, ki se nanaša na
lokalne skupnosti in realizacijo letnega programa športa,
-spodbujali in zagotavljali pogoje za opravljanje športne dejavnosti ter
-zagotavljali sredstva za obnovo in 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 2010 so bila razdeljena po kriterijih za vrednotenje športa v
Občini Kočevje na osnovi javnega razpisa, ki je bil objavljen v mesecu marcu 2010. Sredstva
so bila porabljena za sofinanciranje dela športnih klubov, društev in zavodov na področju
vzgoje in izobraževanja, v skladu s Pravilnikom za vrednotenje športnih programov v Občini
Kočevje.
V letu 2010 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,
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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 so znašala 97.957.98 €. Razlika do plana v višini 78.243 €
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 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta
Program je bil v celoti izveden in namenjena sredstva so bila delno porabljena.
4118033 Upravljanje šolskih objektov za športno dejavnost
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Na podlagi Letnega programa športa v Občini Kočevje se namenijo sredstva za uporabo
telovadnic Osnovnim šolam, kjer izvajalci LPŠ – klubi trenirajo. Občina Kočevje zagotovi
nadomestilo za uporabo le-teh.
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 namenjena sredstva so bila 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 2010 zagotovila sredstva za
plače zaposlenim, prispevke, premije kolektivnega zavarovanja ter ostale materialne stroške
na delovanja zavoda.
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 namenjena sredstva so bila porabljena.
4118045 Športna dvorana – tekoče upravljanje
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
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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 2010 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
41180501 Sofinanciranje organizacij na področju mladinskega dela
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
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 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta
Program je bil v celoti izveden in namenjena sredstva so bila porabljena
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.
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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.
19029001 Vrtci
4119001 - Vrtec Kočevje
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi
(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne
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 2010 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 2010 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 leta 2010 izvajal v 31 oddelkih za 543 vpisanih otrok, od tega 532 otrok iz občine
Kočevje. V septembru 2010 smo za najmlajše otroke odprli še en nov oddelek v enoti BIBA
v podružnični osnovni šoli v Livoldu, v katerega smo vključili 11 otrok prvega starostnega
obdobja. Vrtec je obiskovalo tudi nekaj otrok s posebnimi potrebami, ki so bili integrirani v
redne oddelke. V šolskem letu 2010/2011 se je število teh otrok zvišalo na sedem. Zanje je bil
narejen individualni plan, ki se je izvajal 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 30.11.2010 vpisanih v 32 oddelkih 549 otrok, od tega je 10
otrok iz drugih občin: iz Kostela 3, Ribnice 4, po 1 pa iz MOL-a , Grosuplja in Novega
mesta. Za te otroke so vrtcu zagotavljale razliko med ekonomsko ceno in plačilom staršev
matične občine.
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in
učinkovitosti
V skladu s cilji, opredeljenimi v področni zakonodaji, smo vsem predšolskim otrokom, ki so
jih starši s stalnim bivališčem v občini Kočevje vpisali 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
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska sredstva v višini 53.799,34 EUR, od katerih smo sredstva v višini 28.799,34
prerazporedili s postavke 4119001 Vrtec Kočevje, smo porabili za investicijski transfer Vrtcu
Kočevje. Sredstva so bila porabljena za nujno posodobitev črpališča v enoti Ostržek, za nakup
pomivalnega stroja v enoti Mojca, sušilnega stroja v enoti Ostržek, zamenjavo stare opreme v
enotah vrtca in nakup nove opreme za enoto Biba v Livoldu.
Sredstva v višini 25.922,05 EUR, prerazporejena v celoti s postavke 4119001 Vrtec Kočevje,
so bila porabljena za preureditev šolske učilnice v dodatni jaslični oddelek v enoti Biba v
Livoldu.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in
učinkovitosti
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. Z ureditvijo
novega oddelka v Livoldu smo omogočili 11 dodatnih prostih mest za otroke v starosti 1-3 let
in tako v omogočili sprejem v vrtec delu otrok, ki so bili zaradi pomanjkanja prostora
uvrščeni na čakalno listo. S tem smo uresničili cilje, ki smo si jih zastavili v planu za leto
2010.
4119002 - Vrtci izven občine Kočevje
(sofinanciranje plačil storitev vzgoje in varstva otrok)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so se porabila 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 2010 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 in
Kamniku. V vrtce izven občine Kočevje je bilo v novembru 2010 vključenih 21 otrok.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in
učinkovitosti
Letni cilji so bili doseženi v celoti, čeprav vsa sredstva niso bila porabljena. Število otrok, ki
so vključeni v vrtce izven naše občine se je zmanjšalo, vsem upravičenim pa smo zagotovili
sofinanciranje programa vrtca.
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
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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.
Dolgoročni cilji glavnega programa
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,
- 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,
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- posodabljanje opreme na osnovnih šolah.
4119003 - Osnovna šola Zbora Odposlancev
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
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.
Sredstva za opremo so bila porabljena za novo opremo v dveh kabinetih in nekaterih
učilnicah.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in
učinkovitosti
Planirana sredstva so bila v celoti namensko porabljena, letni cilji so bili doseženi.
4119004 - Osnovna šola Ob Rinži
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
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.
Sredstva za opremo so bila porabljena za zamenjavo dotrajanih stolov, pometalni in pralni
stroj, nakup dveh polic in omare za multimedijsko učilnico.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in
učinkovitosti
Planirana sredstva so bila v celoti namensko porabljena, letni cilji so bili doseženi.
4119005 - Osnovna šola Stara Cerkev
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
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. Sredstva za opremo so bila
porabljena za zamenjavo štedilnika, nakup mrež za garderobne omare, shranjevalne kovinske
omare za učilnice in snežno frezo.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in
učinkovitosti
Planirana sredstva so bila v celoti namensko porabljena, letni cilji so bili doseženi.
4119006 - Osnovna šola s prilagojenim programom Ljubo Šercer
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Šoli smo financirali varstvo vozačev. Financirali smo tudi stroške opreme, ogrevanja,
komunalnih storitev, vode, elektrike in tekočega vzdrževanja ter zavarovalne premije za
stavbo, v kateri poteka pouk. Šoli smo s prerazporeditvijo sredstev sofinancirali tudi stroške
notranje revizije, ki smo jih ostalim osnovnim šolam sofinancirali že v preteklem letu.
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Sredstva za opremo so bila porabljena za nakup šolskih miz in stolov ter dveh ognjevarnih
omar.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in
učinkovitosti
Planirana sredstva so bila namensko porabljena, letni cilji so bili v celoti doseženi.
4119008 - Upravljanje šolskih objektov-najemnine od učilnic
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S te postavke smo šolam plačali 80% najemnine od učilnic, ki so jo najemniki v skladu s
pogodbami plačali v občinski proračun.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in
učinkovitosti
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
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva za sofinanciranje opreme v Osnovni šoli Stari Trg ob Kolpi je bila porabljena za
nakup opreme za deklico s posebnimi potrebami, ki ima stalno bivališče v naši občini in
obiskuje vrtec pri tej osnovni šoli.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in
učinkovitosti
Planirani cilj je bil v dosežen v celoti.
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 povečuje. V šolskem letu 20010/2011 je
v Glasbeno šolo Kočevje vpisanih 279 učencev v 13,7 oddelkih. V preteklem šolskem letu je
bilo sistemiziranih 13,58 oddelka, prejšnja leta pa 11 do 12 oddelkov.
4119010 - Glasbena šola
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
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
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izobraževanja učiteljev, stroške ogrevanja, komunalnih storitev, vode, elektrike in tekočega
vzdrževanja za stavbo, v kateri poteka pouk, in stroške nakupa opreme. Financirali smo tudi
zavarovalno premijo za stavbo, ki jo upravlja Glasbena šola.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in
učinkovitosti
Potrebna sredstva so bila zagotovljena delno s prerazporeditvijo sredstev. Planirani cilj je bil v
celoti dosežen.
4119018 - Dodatni programi v glasbeni šoli
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2010 smo sofinancirali dodatni program za 5. razred baleta.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in
učinkovitosti
Planirani cilj je bil v celoti dosežen, čeprav planirana sredstva niso bila porabljena..
19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo
4119012 Srednje splošno izobraževanje
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje Razvojnega sklada Gimnazije Kočevje.
4119019 Mednarodna izmenjava v evropskih oddelkih
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje mednarodne izmenjave v evropskih oddelkih
Gimnazije Kočevje.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in
učinkovitosti
Planirana sredstva so bila na obeh postavkah srednjega šolstva v celoti porabljena, planirani
cilj je bil v dosežen.
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.
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19059001 - Izobraževanje odraslih
Zakonske in druge pravne podlage
- Nacionalni program izobraževanja odraslih,
- Zakon o izobraževanju odraslih.
4119013 - Materialni stroški-Ljudska univerza
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Ljudski univerzi Kočevje smo v letu 2010 sofinancirali fiksne materialne stroške in del
programskih stroškov za oddelke osnovne šole za odrasle.
4119014 - Izobraževalni programi-razpis
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
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
izvajanje državljanskega in splošnega izobraževanja za prebivalstvo s področja
DEMOKRACIJE IN ČLOVEKOVIH PRAVIC
izvajanje USPOSABLJANJA ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC ODRASLIH S
POSEBNIMI POTREBAMI.

Sofinancirali pa smo tudi program ET-STRUCT, za katerega je Ljudska univerza pridobila
sofinancerska sredstva Evropske unije.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in
učinkovitosti
Planirani cilji so bili doseženi v celoti.
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.
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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
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki regresiranje prevoza v šolo so bila porabljena 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,
Avtoprevozništvo Kastelic (za prevoz v OŠP Ljubo Šercer za tri otroke, ki začasno bivajo v
Dolenji vasi) 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
2010 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 do septembra 2010
sofinancirali tudi prevoz učenki iz Koprivnika, ki se je v letu 2007 prešolala v OŠ Stari trg ob
Kolpi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in
učinkovitosti
Planirana sredstva so bila namensko porabljena, letni cilji so bili doseženi.
4119016 - Subvencioniranje šole v naravi
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva smo porabili za sofinanciranje zimske šole v naravi v 6. razredu za 26 učencev OŠ
Zbora odposlancev in 56 učencev OŠ Ob Rinži, OŠ Ljubo Šercer pa smo sofinancirali šolo v
naravi za 1 učenko 6.razreda. OŠ Stara Cerkev šole v naravi zaradi majhnega števila učencev
ni organizirala.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in
učinkovitosti
Planirana sredstva so bila namensko porabljena glede na udeležbo učencev v tem programu.
Letni cilji so bili v celoti doseženi, čeprav niso bila porabljena vsa sredstva.
4119020 - OŠ Ljubo Šercer -sofinanciranje regijskih iger (specialna olimpijada)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Osnovna šola Ljubo Šercer smo v letu 2010 sofinancirali stroške regijskih iger – specialne
olimpijade za otroke s posebnimi potrebami.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in
učinkovitosti
Planirana sredstva so bila namensko porabljena glede na izkazane stroške tega projekta,
zastavljeni cilj je bil dosežen.
19069003 - Štipendije
Opis podprograma
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Podprogram vključuje štipendije, ki se financirajo iz občinskega proračuna.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
- dvig izobrazbene strukture občanov.
Kazalniki: število dodeljenih štipendij.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
- pomoč pri študiju posameznikom, ki izpolnjujejo pogoje javnega poziva
Kazalniki: število dodeljenih štipendij.
4119017 - Enkratne štipendije za vrhunske umetnike
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej postavki so bila porabljena na podlagi dveh javnih pozivov za sofinanciranje
študija CIRILU SKEBETU na Univerzi za glasbo in upodabljajočo umetnost v Gradcu v
Avstriji in NATALIJI MIHELČIĆ za sofinanciranje podiplomskega študija idej in kultur na
Univerzi v Novi Gorici.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in
učinkovitosti
Planirana sredstva so bila namensko porabljena glede na prijave na javnem pozivu in izkazano
upravičenost prijaviteljev za dve štipendiji v enkratnem znesku, letni cilji so bili doseženi.
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 Uredbe in izpolnili smo cilje, ki smo si jih postavili v planu
2010.
412001 Enkratne pomoči ob rojstvu otroka
Glede na povečanje rojstev v Sloveniji v predhodnih letih smo na podlagi ocene povečali
sredstva na tej postavki. Za dodelitev sredstev enkratne pomoči ob rojstvu otroka, je bilo v
letu 2010 zagotovljeno 38.000,00 € V skladu s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o dodeljevanju pomoči za novorojence z območja Občine Kočevje je bilo
izplačanih 174 denarnih pomoči v znesku 200,00 €. Cilj je bil dosežen saj smo vsakemu
upravičencu, ki je vložil vlogo za dodelitev denarne pomoči ob rojstvu otoka, izplačali znesek
denarne pomoči.
2004 Izvajanje programov socialnega varstva
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 2010 eno osebo s statusom družinskega pomočnika, ki je skrbel za
invalidno osebo in imel pravico do delnega plačila za izgubljen dohodek. Za zagotovitev
plačila družinskega pomočnika smo v letu 2010 zagotovili 11.450,00 €. Sredstva niso bila
porabljena v celoti, cilj pa je bil dosežen, saj smo eni osebi s statusom družinskega pomočnika
izplačali delna plačila za izgubljen dohodek.
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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. V primerjavi z letom 2009, je število oskrbovancev v
splošnih socialnih zavodih naraslo za dva oskrbovanca (v mesecu decembru 2010 je bilo 31
oskrbovancev), medtem, ko se število oskrbovancev v posebnih socialnih ni spremenilo (v
mesecu decembru je bilo 31 oskrbovancev). V posebnih socialnih zavodih so 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 pride do velike razlike porabe za plačilo oskrbnin v splošnih in
posebnih socialnih zavodih. Za plačilo storitev oskrbnin v splošnih socialnih smo za preteklo
leto zagotovili 99.100,00 €, za plačilo storitev oskrbnin v posebnih socialnih zavodih pa
230.000,00 €. 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 2010 je 7 delavk nudilo pomoč na domu mesečno
povprečno 64 uporabnikom. Storitve, ki so jih opravili za uporabnike v letu 2010 so bile:
57,8% - gospodinjska pomoč; 29,7% - pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih (pomoč pri
vzdrževanju osebne higiene) in 12,5% - pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. Za izvajanje
pomoči na domu mora občina v proračunu zagotoviti najmanj 50% subvencije k ceni storitve,
za katero je upravičenec oz. drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila. Za ta namen
smo v proračunu za leto 2010 zagotovili 97.000,00 €. Sredstva so bila porabljena in cilj
dosežen, saj smo vsem upravičencem sofinancirali pomoč na domu.
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 2010 smo za 7 občanov, ki niso imeli svojcev ali pa ti niso bili sposobni plačati
pogrebnih stroškov, v proračunu zagotovili 13.200,00 € za plačilo pogrebnih stroškov.
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 2010 smo zagotovili 5.555,00 €, za kritje stroškov najemnine, tekočega vzdrževanja in
obratovalnih stroškov za zavetišče za brezdomce na naslovu Cesta na stadion 1. V prostorih
za brezdomce je v letu 2010 našlo svoje začasno zatočišče 8 brezdomcev. Poleg tega smo jim
skupaj z RK Kočevje trikrat tedensko zagotovili en topel obrok. Sredstva so bila porabljena in
cilji doseženi, saj smo krili stroške zavetišča in sofinancirali tople obroke za brezdomce.
4120011 Sofinanciranj potovanj mladine
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Občinski odbor Rdečega križa Kočevje vsako leto na Debelem rtiču organizira letovanje
otrok, ki imajo zdravstvene težave. Program letovanja sofinancira Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, del sredstev prispevajo starši otrok in del sredstev zagotovimo vsako
leto v proračunu. Za letovanje otrok smo v proračunu 2010 zagotovili 3.075,00 €. Letovanja
se je udeležilo 91 otrok, ki so imeli zdravstvene težave. Sredstva so bila porabljena in cilji
doseženi, saj smo sofinancirali zdravstveno letovanje otrok.
4120019 Dodatna socialna pomoč (RDEČI KRIŽ )
Nudenje pomoči občanom v obliki plačila položnic tekočih obveznosti (voda, elektrika,
najemnina, komunalne storitve in stroške dodatnega zdravstvenega zavarovanja, za osebe, ki
niso, ki niso prejemniki denarne socialne pomoči). V proračunu za leto 2010 je bilo
zagotovljeno 12.000,00 € za pomoč občanom, ki so se znašli v stiski zaradi zaostrenih
pogojev na trgu. Tako je bila nudena pomoč v obliki plačila položnic tekočih obveznosti 138
občanom. 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.
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). Sredstva za delovanje LAS zagotavlja občina. Osnovna naloga LAS je preventivna
dejavnost.
V letu 2010 je LAS organizirala naslednje preventivne dejavnosti:
− predavanje in delavnice na temo »Reci drogi ne« - (vključeni so bili učenci 7. 8. in 9.
razreda OŠ in 1. in 2. letnika gimnazije in srednje šole ),
− svetovanje staršem in mladostnikom,
− izobraževanje profesorjev: predavanja na temo: preventiva pred zasvojenostjo,
− izobraževanje učiteljev, zdravstvenih delavcev, delavcev policije in centra za socialno
delo,
− telefon v stiski.
Za navedeno je bilo v letu 2010 porabljenih 8.924,49 €. Cilji so bili doseženi, saj smo
sofinancirali dejavnosti LAS-a, ki so bile izvedene v letu 2010.
4120017 Zasvojenost – »PROJEKT ČLOVEK«
V letu 2008 je v prostorih LAS-a pričel z delom »Sprejemni center Društva Projekt Človek«
iz Ljubljane. Sprejemni center izvaja program posvetovanja, motiviranja za absistenco,
priprave in napotitve v druge dnevne in stanovanjske centre, začetno terapijo in socialno
rehabilitacijo, pomoč staršem. Občina za delovanje programa zagotovi brezplačen najem
prostora in pokrije 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.
4120013 Društva – programsko financiranje ( razpis )
Na razpis za sofinanciranje humanitarnih organizacij in društev se je prijavilo 19
humanitarnih organizacij in društev. Za sofinanciranje humanitarnih organizacij in društev
smo v letu 2010 porabili 16.962,06 EUR. Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega
razpisa. Cilji so bili doseženi, saj smo sofinancirali vsa humanitarna društva in organizacije,
ki so pravočasno vložile prijavo in izpolnjevale pogoje razpisa.
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4120014 Romska problematika
Sredstva niso bila v celoti porabljena, ker izbrana dobitnica sredstev z javnega razpisa ni
podpisala pogodbe o prejemu sredstev.
4120018 Rdeči križ Kočevje
Za izvajanje nalog Območnega združenja Rdečega križa Kočevje, ki jih izvajajo za prebivalce
Občine Kočevje je bilo za leto 2010 zagotovljenih 12.000,00 €. Izvedene naloge so bile
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 ter
varovanje in krepitev zdravja. Sredstva so bila porabljena v celoti in cilji doseženi.
23029002 Posebni programi pomoči v primeru nesreč
4123001 Sofinanciranje dobave vode v času suše
Sredstva v višini 451,55 € so bila porabljena za dobavo in prevoz vode v Bilpo ter za prevoz
vode v Malo Goro.
4. Pojasnila odstopanj in/ali nerealizacije posameznih nalog
Realizacija je nekoliko nižja od pričakovane v področju dejavnosti občinske uprave in sicer na
obeh podprogramih (administracija občinske uprave ter razpolaganje in upravljanje s
premoženjem, potrebnim za delovanjem občinske uprave).
Na področju dejavnosti obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih je realizacija nižja (63,2%),
predvsem iz razloga, ker ni bilo realizacije na projektu Center za zaščito in reševanje.
Realizacija na javnih delih je nižja od načrtovane, saj je neporabljenih 7.649,11 €.
Na področju zdravstva je realizacija nižja na drugih programih na področju zdravstva (82,2
%), saj je realizacija odvisna od števila upravičencev, ki koristijo določeno storitev (npr.
zavarovanje občanov).
Področje kulture, športa in nevladnih organizacij je realizacija 89,6 %. K nižji realizaciji
prispeva področje športa, saj 60.312,95 € ni realizirano, medtem ko področju kulture ni
realizirano v višini 56.236,39 €. Ima pa področje kulture za 33.466,35 € neplačanih
obveznosti.
Tudi poraba na področju vzgoje in izobraževanja ter osnovnega šolstva bi bila višja, če bi k
realizaciji prišteli neplačane obveznosti.
Na področju socialne varnosti ni posebnosti, naloge so bile realizirane s pričakovanimi cilji.
Nekaj malega v odstopanju je predvsem na postavkah, ki so vezane predvsem na število
upravičencev.
5. Realizacija obveznosti iz preteklih let
Obveznosti iz leta 2010, ki so se nanašale na ta segment porabe so bile poravnane v prvih treh
mesecih leta 2011.
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6. Opis in pojasnilo prenesenih obveznosti iz leta 2010, ki se prenašajo v leto 2011.
V leto 2011 prenašamo obveznosti iz naslova neplačanih računov in zahtevkov in sicer v
višini 431.171,48 €. Obveznosti bodo poravnane v prvem trimesečju leta 2011.
Po področjih so obveznosti sledeče:
- 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve
- 06 Lokalna samouprava
- 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih
- 10 Trg dela in delovni pogoji
- 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost
- 17 Zdravstvo
- 18 Kultura, šport in nevladne organizacije
- 19 Izobraževanje
- 20 Socialno varstvo

67,20 €
34.234,58 €
44.151,84 €
989,06 €
4.592,82 €
14.885,43 €
35.235,35 €
231.529,35 €
65.485,85 €
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42 ODDELEK ZA OKOLJE, INFRASTRUKTURO IN REGIONALNE RAZVOJNE
PROJEKTE
11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo
1104 Gozdarstvo
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 2010 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. 2.553,87 € 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
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.
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Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 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.
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 2010 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.
42130014 Vzdrževanje prometne signalizacije
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Sredstva so namenjena za vzdrževanje vse 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 2010 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
34.610,29 €. Strošek vzdrževanja svetlobne signalizacije znaša 4.814,71 €. 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 2011.
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 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta
Program za leto 2010 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 okolja s svetlobo. Uredba nas zavezuje, da v prihodnjih letih obnovimo vse
svetilke JR, katere bodo ustrezale določilom uredbe.
Za plačilo električne energije svetilk JR je bilo porabljeno 253.480,78 €. Za tekoče
vzdrževanje 16.129,85 €, za investicijsko vzdrževanje smo namenili 11.419,37 € in za
plačilo študije o javni razsvetljavi 8.964,00 €.
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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.
Cilj podprogramov
Zagotavljanje ustreznih strokovnih podlag – analiz in vodenje postopkov sprejemanja novih
strateških in izvedbenih prostorskih aktov.
4216001 Splošno delo na urejanju prostora
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. Planirana sredstva 1.000,00 €
niso bila porabljena – indeks 0,00.
4216003 Zazidalni načrt Trata
Za potrebe priprave vhodnih podatkov v postopku izdelave PGD/PZI je bilo znotraj območja urejanja
potrebno zagotoviti še nekatera dejanja (skladno s parcelacijskim načrtom odmeriti krožišče) ter po
potrebi pridobiti še dodatne podatke. Planiranja sredstva: 11.300,00 € so bila porabljena v znesku
11.297,84 € - indeks: 100,00.

4216004 Ureditveni načrt Jezero
Zaradi nastopa morebitnih novih investitorjev za realizacijo sprejetega programa Jezero bi za
bilo potrebno izvesti posamezna dejanja za nadaljevanje ali korekcijo obstoječih vsebin.
Novih investitorjev za navedeno območje v letu 2010 ni bilo, zato so planirana sredstva v
višini 1.000,00 € bila porabljena samo v manjšem delu (postavitev sanitarnih enot ob Jezeru:
90,90 €) – indeks: 9,10
42160083 Urbanistična zasnova
So strokovne podlage, ki so osnova za izdelavo novih (z zakonom predpisanih) prostorskih
dokumentov. Urbanistična zasnova podrobneje prouči obstoječe stanje in poda strokovne rešitve
organiziranosti dejavnosti v prostoru; izdelana je za mesto Kočevje in za naselja Stara Cerkev,
Predgrad in Kočevska Reka. V letu 2010 je bilo izvedeno končno plačilo, zato so bila planirana
sredstva v višini: 13.500,00 € porabljena skoraj v celoti (13.428,66 €) – indeks: 99,50.

42160085 Okoljsko poročilo in celovita presoja vplivov na okolje
V sklopu OPN je sočasno potrebo izdelati tudi navedeni strokovni podlagi; zaradi zakasnitve
sprejemanja – izdelave OPN (manjkajoče smernice nosilcev urejanja prostora) je postopek
dokončanja strokovnih podlag v letu 2010 miroval. Planirana sredstva v višini 10.000,00 €
niso bila porabljena – indeks: 0,00.
42160086 Delavnice, publikacije in obveščanje
V sklopu organiziranja morebitnih javnih razgrnitev OPN je pri sami organizaciji potrebna
zunanja strokovna pomoč, ki zagotavlja logistiko, multimedijo in publikacije (brošure,
plakate, zloženke,…). Ker OPN še ni v fazi javne razgrnitve, ni bilo planiranih in porabljenih
sredstev – indeks: 0,00.

160

42160087 Občinski prostorski načrt
Skladno z veljavno zakonodajo morajo vse občine izdelati in sprejeti nove prostorske
dokumente – OPN. V letu 2010 smo izdelali osnutek št. 2 OPN in strokovne podlage
poselitve po posameznih KS – naselja ter pridobili večino smernic nosilcev urejanja prostora.
V ta namen so bila planirana sredstva v višini 104.100,00 € in so glede na dinamiko izdelave
(pogodbeni plačilni pogoji) bila porabljena delno (73.652,64 €) – indeks: 70,80.
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 2010 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 so bila v celoti porabljena. Za racionalnejšo in koordinirano porabo finančnih
sredstev bi moral izvajalec del mesečno dostavljati program del, katera bi potrdil naročnik
(Občina Kočevje).
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 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta.
Program je bil izveden v celoti. Nabavljen je bil tudi nov, dodatni material za okrasitev mesta.
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43 ODDELEK ZA PRORAČUN, FINANCE IN UPRAVLJANJE PREMOŽENJA
Uvod
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 2010 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 (na
področju družbenih dejavnosti, stanovanjskem področju ). Opravljal je tudi vsa finančna in
računovodska opravila za finančno in stvarno premoženje občine ter krajevnih skupnosti in
skrbel za proračunske rezerve.
1.
-

Pravna podlaga za izvrševanje finančnega načrta 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. 89/98 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),
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2.
-

Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04 in
spremembe),
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.
86/06),
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),
Zakon o javnem naročanju (128/06, 16/08 in 19/10).
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 poročilo 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 najemni stanovanjskimi in poslovnimi pogodbami,
tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov,
vodenje upravnih postopkov
izvajanje javnih naročil
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Realizacija proračunskega uporabnika je bila 84,6 %, kar kaže, da pravice porabe niso bile
izkoriščene v skladu s pričakovanimi cilji.
3.

Uresničitev zastavljenih ciljev – doseženi cilji

Proračunski uporabnik je večino ciljev realiziral.
4.

Pojasnila odstopanj in/ali ne realizacije posameznih nalog

Realizacija je nekoliko manjša od pričakovane 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.
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 2010 je bilo za to področje namenjenih 8.700,00 € in porabljenih 6.929,28 € (79,7%).
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 €, saj nismo šli v postopek prodaje delnic (neugodna ponudba).
4302002 Stroški plačilnega prometa
Stroške plačilnega prometa smo realizirali v 96,2 % 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 2010 je bilo pri tem proračunskem uporabniku za to področje namenjenih
69.600,000 € in porabljenih 60.261,60 € (86,6%).
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 ter za stroške upravljana skupnih prostorov.
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:
- urejanje skupnih delov stavbe na TZO 47 (obnova strehe in fasade),
- celovito prenovo poslovnega prostora in vetrolov na TZO 10,
- montažo žlebov na objektu »Grad Strmec«,
- prenovo strehe na Reški cesti 16 a (poslovni del) in
- vplačilo sredstev v rezervni sklad, ki ga vodi upravljavec SPL d.d.
4304010 Drugi odhodki na področju poslovnih prostorov
Sredstva so se porabila za plačilo zavarovalne premije za poslovne objekte, stroškov iz
naslova sodišč, odvetnikov in notarjev, stroškov v zvezi z etažno lastnino, izdelavo
točkovalnih zapisnikov in obratovalne stroške praznih poslovnih prostorov (tokovina,
ogrevanje in vodarina). V letu 2010 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 2010 je bilo pri tem
proračunskem uporabniku za to področje namenjenih 30.650,00 € in porabljenih 18.153,88 €
(59,2 %).
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 2010 je revizorka revidirala poslovanje za leto 2009 in opravila tudi svetovalne storitve
za tekoče leto.
4306002 Materialni stroški
Postavka se je realizirala v višini 55,6 %. S te postavke so se pokrivali stroški vzdrževanja
programov (računovodstvo, stanovanja, poslovni prostori) ter dostopa do IUS-SOFTWARE.
Planirana so bila tudi sredstva za vodenje analitičnih evidenc infrastrukture za potrebe knjige
osnovnih sredstev, vendar se v letu 2010 za omenjen storitve nismo uspeli dogovoriti.
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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 2010 je bilo za stanovanjsko dejavnost pri uporabniku namenjenih
355.960,00 € in porabljenih 306.738,58 € (86,2 %)
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 2010 je bilo opravljenih za 103.012,27 € del, in sicer:
- zamenjava strehe na objektu in obnova shramb: Reška c. 16a,
- obnova kopalnic v stanovanjih: Trg svetega Jerneja 2, Dolnja briga 8, Kidričeva ulica 7,
Prešernova ulica 9,
- zamenjava oken in/ali vrat v stanovanjih: Kočevska Reka 15, Ulica heroja Marinclja 3 in
Rožna ulica 48,
- celovita obnova stanovanjskih prostorov v stanovanjih: Podgorska ulica 2 (parket, stene,
tlaki, ploščice), Borovec 5, Kidričeva ulica 3 in Turjaško naselje 11,
- priključitev dveh stanovanj na daljinsko ogrevanje in montaža radiatorjev: Ljubljanska c. 29,
- ureditev dostopne poti (Šalka vas 103,
- 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 program vzdrževanja stanovanj za leto 2010.
4316009 Obnova in pridobitev novih stanovanj
V letu 2009 smo pričeli z rekonstrukcijo pritličnega dela objekta na Reški c. 16 a (izdelava
projektov, pridobitev gradbenega dovoljenja, izvedba javnih naročil za gradnjo, nadzor in
koordinacijo del, izbor izvajalca gradbenih del, nadzora in koordinatorja). Investicija je bila
zaključena v letu 2010 in za investicijo smo porabili 154.698,49 €, od tega za gradbena dela
142.032,22 €, nadzor 1.929,38 €, koordinatorja 2.940,00 € in za druge stroške 7.796,89 €. Z
investicijo smo pridobili 3 stanovanjske enote, tj. tri neprofitna stanovanja. Za stanovanja smo
pridobili uporabno dovoljenje. V letu 2010 je bilo potrebno zagotoviti 138.766, 41 € sredstev.
V Načrtu razvojnih programov je projekt evidentiran pod NRP št. OB048-07-0009.
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
oziroma okvar na vodovodnih in elektro instalacijah ter stroške upravljanja stavb itd. Na
postavki smo porabili 30.325,56 €.
4316003 Nakup stanovanj oz. stanovanjskih zgradb
V letu 2010 nismo izvedli nobenega nakupa.
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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 € (91,8 %).
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 6.674,03 € (95,3 %).
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 (tokovina, ogrevanje, vodarina), storitev
odvetnikov (zastopanje pred sodišči v tožbenih zahtevkih občine), notarjev, sodnih stroškov in
izvršiteljev (rubež). Postavka je bila realizirana v 79,0 % deležu od planirane vrednosti, saj
smo skozi proračunsko leto imeli pretežni del stanovanj oddanih najemnikom in je obveznost
plačila obratovalnih stroškov odpadla. Največji del stroškov je odpadel na sodne stroške,
storitve odvetnikov, notarjev in izvršiteljev (9.757,68 €), zavarovalne premije (6.262,95 €) in
s stroške priprave dokumentov za vpis v zemljiško knjigo (7.995,74 €).
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 2010
je bilo pri uporabniku za to področje namenjenih 194.000,00 € in porabljenih 191.050,08 €
(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.
4180036 Športna dvorana
Postavka je bila realizirana v 98,5 % deležu od planirane vrednosti. Sredstva so se namenila
za pokrivanje stroškov leasinga.
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 2010 je bilo za to področje namenjenih 85.850,00 € in
porabljenih 80.945,88 € (94,3%).
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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 2.516,54 €.
V letu 2010 je bilo obravnavanih 15 vlog, od tega je bilo pozitivno rešenih 9 vlog, ostalih 6
vlog pa je zavrnjenih zaradi neizpolnjevanja z zakonodajo določenih pogojev. Proračunska
postavka je bila realizirana 95,4 % 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 2010 je bilo obravnavanih skupno 121 vlog, od tega je bilo 13 zavrnjenih zaradi
neizpolnjevanja z zakonodajo določenih pogojev, ostale pa so bile rešene pozitivno.
Povprečna subvencija za posamezno stanovanje je znašala 87,97 €/mesec, povprečno število
upravičencev na mesec je bilo 69. Proračunska postavka je bila realizirana v 94,2 % deležu
od planirane vrednosti.
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
Področje porabe 22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema program upravljanja z
javnim dolgom na občinski ravni. V letu 2010 je bilo za to področje namenjenih 147.000,00 €
in porabljenih 88.977,09 € (60,5 %).
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 88.977,09 €.
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4322004 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom
Stroškov povezanih z zadolževanjem v letu 2010 ni bilo.
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
To področje
je porabe zajema sredstva
sre
rezerv, namenjenih za odpravo posledic naravnih nesreč,
nesre
kot so potresi,, poplave, zemeljski plazovi,
plaz
snežni plazovi,, visok sneg, močan
mo
veter, toča,
pozeba, suša, množični
ni pojavi nalezljive človeške,
loveške, živalske ali rastlinske bolezni, druge
nesreče, ki jih povzročajo
ajo naravne sile in ekološke nesreče
nesre e ter za splošne rezerve, ki so
namenjene za zagotovitev sredstev za izvedbo nalog, ki niso bile predvidene v sprejetem
proračunu
unu ali pa predvidena sredstva niso zadostovala za njihovo izvedbo. V letu 2010 je bilo
za to področje namenjenih 200.000,00 €, ki so bila v celoti izkoriščena.
2302 Posebna proračunska
unska rezerva in programi pomoči
pomo i v primerih nesreč
4323001 Rezerva občine
V rezervni sklad je bilo izločeno
čeno 10.000,00 € (100%).
2303 Splošna proračunska rezervacija
4323002 Splošna proračunska
unska rezervacija
S Proračunom
unom 2010 so bila na tem glavnem programu načrtovana
na rtovana sredstva v višini 200.000,00
€, z Rebalansom proračuna
una Občine
Obč
Kočevje oz. Veljavnim proračunom
unom 2010 pa je bilo na tej
postavki načrtovano 193.126.88
26.88 €. Na programu Splošna proračunska
unska rezervacija se poraba
ne evidentira, saj se sredstva prenašajo na osnovni program proračunskega
prora unskega uporabnika, zato
so ob koncu leta na tem programu v veljavnem proračunu
prora unu registrirana samo neporabljena
sredstva 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
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5. Realizacija obveznosti iz preteklih let
Obveznosti iz leta 2010, ki so se nanašale na ta segment porabe so bile poravnane v prvih treh
mesecih leta 2011 (32.572,17 €).
6. Opis in pojasnilo prenesenih obveznosti iz leta 2010 v leto 2011.
V leto 2011 so se prenesle obveznosti v višini 32.572,17 €. V nadaljevanju jih predstavljamo
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 €
2.283,62 €
722,88 €
29.134,01 €
341,68 €

Vse neplačane obveznosti so se prenesle v skladu z ZIPRO določeno zapadlostjo (valute so
bile predvsem v januarju in nekaj tudi v februarju 2011).
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 2010 je bila 317.767,53 €, kar predstavlja 99,9 % načrtovanih
sredstev za odplačila, ki so bila za te namene planirana v proračunu za leto 2010. 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
Namen obnovitve celotnega objekta je zagotoviti prostore za CSD Kočevje, bivalne prostore
in za potrebe kriznih namestite na kočevskem območju zagotoviti prostore za žrtve nasilja.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Pripravljena je projektna dokumentacija, katera je usklajena z CSD Kočevje.
5204007 Obnova prostorov na TZO 8 (poročna, KS)
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Obnovitev celotnega objekta TZO 8 z namenom zagotovitve ustreznih prostorov različnim
ciljnim skupinam (krajevna skupnost, izvajanje porok, delovanje društev ipd.)
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Pridobljeno je gradbeno dovoljenje.
5204010 Večnamenski prostori za potrebe KS
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, katere uporabljajo ožji deli občin.
Začetek projekta: leto 2008, 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
Sredstva so se namenila za redno obratovanje večnamenskih prostorov za potrebe KS
(Kulturni dom Kočevska Reka, Vaški dom Črni Potok), sanacija sanitarij v kulturnem domu
Kočevska Reka).
Sredstva so bila planirana še za pripravo projektne dokumentacije za rekonstrukcije oz.
novogradnje objektov za potrebe KS in nadaljnjo izvedbo del po projektni dokumentaciji
(Kulturni dom Kočevska Reka, Osnovna šola Mozelj, Vaški dom Stari Log), vendar je
potrebno počakati na sprejem OPN.
5204012 Vaški dom Črni potok
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Izvajanje investicijsko vzdrževalnih del na objektu vaški dom Črni Potok, v katerem krajevna
skupnost oz. vaška skupnost izvajajo svoje dejavnosti.
Začetek projekta: leto 2008, projekt je zaključen.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Sredstva so se namenila za zaključek investicijsko vzdrževalnih del na objektu vaški dom
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Črni Potok. Objekt je predan v upravljanje KS.
5204013 Obnova objekta na Ljubljanski 4
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Objekt je spomeniško varovan. S projektno dokumentacijo je bilo predvideno rušenje dveh
prizidkov na objektu Ljubljanska 4. Dela so se dejansko izvedla samo na rušenju prizidka
proti cerkvi. Rušenje vzdolžnega prizidka ni bilo mogoče izvesti zaradi izredno slabega stanja
objekta, ker bi rušenje prizidka brez izvedbe kompletne sanacije objekta, zrušilo objekt.
Vrednost del 11.928,00 EUR.
Po izvedbi rušenja prizidka je bil osnovni objekt še vedno v izredno slabem stanju in nevaren
za okolico. Na osnovi odločbe gradbenega inšpektorja je občina pristopila k izvedbi nujnih
vzdrževalnih del. Zaradi varnosti ga je bilo potrebno zaščititi.
5204014 Izgradnja vaškega doma v Polomu
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Novogradnja vaškega doma v Polomu se je izvedla zaradi potreb prebivalcev Poloma in Seča.
Objekt je namenjen izvajanju nalog krajevne oz. vaške skupnosti ter druženju prebivalcev.
Namen izgradnje takšnega objekta je dvig kakovosti življenja na podeželju, zagotovitvi
skupnih prostorov za druženje mladih, izvedbi raznih srečanj, predavanj, volitev ipd.
Začetek projekta: leto 2009, projekt je zaključen.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Planirana sredstva v višini 180.000,00 EUR .
Sredstva so se namenila za novogradnjo vaškega doma v Polomu. Pogodbena vrednost del v
višini 125.780,11 EUR. Pridobljena EU sredstva v letu 2011 (po odločbi MKGP-ja upravičeni
le do gradbeno obrtniških del v višini 50%) stroški).Objekt ima uporabno dovoljenje in je
predan v upravljanje KS Stara Cerkev.
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603

Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženje, potrebnim za delovanje občinske
uprave
5206002 Izgradnja občinske stavbe
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
1003

Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti
5210001 Javna dela v krajevnih skupnostih
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Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
V letu 2010 se nadaljuje izvajanje javnih del za potrebe krajevnih skupnosti občine Kočevjeizvajalec 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 se dviguje kvaliteta bivanja okoliških prebivalcev.
Začetek projekta: leto 2000, projekt se nadaljuje v letu 2011.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta
Planirana sredstva v letu 2010 v višini 40.000,00 EUR. Sredstva so se namenila za plače,
regres, potne stroške, delovna oblačila, strokovna usposabljanja za 10 delavcev, ki so
opravljali javna dela – urejanje in čiščenje okolice na območju vseh krajevnih skupnostih
katerih izvajalec javnih del je Komunala Kočevje d.o.o.
5210002 Javna dela v zavodih in društvih
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Sredstva so namenjena kot pomoč pri financiranju programa javnih del, na katerih kandidirajo
javni zavodi in društva v občini Kočevje.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta.
V letu 2010 so bila sredstva porabljena le delno, ker javni zavodi in društva niso dovolj
izkoristila možnosti zaposlovanja preko javnih del.
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
Sredstva se namenjajo sofinanciranju kmetijske in gozdarske dejavnosti skladno s
Pravilnikom o sofinanciranju programov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v
občini Kočevje ter na osnovi priglasitve programov Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano. Sofinanciranje programov, vključenih v program državnih pomoči za obdobje 2008
– 2013 in za katere obstaja interes tudi v bodoče.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kočevje. Dodeljevanje pomoči majhnim
in srednje velikim podjetjem s področja pridelave kmetijskih proizvodov.
5211005 Mreža eko socialnih kmetij na območju JV SLO 2010
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Posebnost mreže so ekosocialne kmetije – zaposlitveni centri za usposabljanje in zaposlovanje
težje zaposljivih oseb.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
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Program v letu 2010 ni bil izveden (izvajal se bo v okviru programa Leader na območju LAS
Dolenjska in Bela Krajina v letu 2011), del sredstev pa je bil prerazporejen na podprogram
»Splošne storitve v kmetijstvu« za zagotavljanje oskrbe zapuščenih živali.
1103

Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali
5211002 Zapuščene živali – oskrba
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Namen proračunske postavke je prevoz, namestitev in oskrba zapuščenih živali v zavetišču.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Program je bil v celoti izveden in planirana sredstva so porabljena v višini 11.000,00 €.
Zagotoviti je bilo potrebno dodatnih 4.000,00 €, ki bodo do konca leta porabljena. Dodatna
sredstva so potrebna predvsem za reševanje zapuščenih živali romskih naselij.
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.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Program je bil v celoti izveden in planirana sredstva so porabljena.
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
1202

Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne

energije
12029001 Oskrba z električno energijo
5212007 Elektrifikacija Strmec
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Objektu je potrebno dodeliti vsebino. Objektu je potrebno urediti infrastrukturo.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Elektro Kočevje ni mogel zagotoviti svoj delež sofinanciranja za elektrifikacijo objekta.
Objekt se je delno zaščitil pred propadanjem
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
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ter gradnja dopolnitev sistema. Projekt je trajne narave, saj je potrebna nemotena oskrba in
rast sistema.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Del sredstev se je porabil za poplačilo v letu 2009 zgrajenega vročevoda Tomšičeva – pri
Unionu, del sredstev pa je bil namenjen za razširitev sistema daljinskega ogrevanja in sicer je
izdelan toplovodni priključek od Glasbene šole do stanovanjskega objekta za šolo. Priklop
toplovoda je izveden v kotlovnici Glasbene šole.
5212003 Lokalni energetski koncept za občino Kočevje
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Septembra l. 1999 je bil sprejet Energetski zakon v skladu s katerim so se občine dolžne v
svojih dokumentih usklajevati z nacionalnim energetskim programom in energetsko politiko
Republike Slovenije. Nacionalni energetski program je bil sprejet meseca maja 2004 in
predstavlja dolgoročno strategijo Republike Slovenije na področju energetike.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Lek občine Kočevje je bil sprejet.
Sredstva so bila zagotovljena za razširjeni energetski pregled javnih objektov in delno
sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije za zainteresirana javna podjetja. Zaradi
spremenjenega pristopa do adaptacije in rekonstrukcije javnih objektov, sredstva niso bila v
celoti porabljena.
5212004 Energetska pisarna
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
V letu 2010 so se sredstva namenila za delovanje energetsko svetovalne pisarne.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V cilju učinkovitejše rabe energije ter dvig zanimanja in osveščenost glede energetske
problematike pri občanih so bila sredstva namenjena izdelavi spletne strani energetske
pisarne, objavi oglasa v lokalnem časopisu ter plačilu električne energije za delovanje pisarne.
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302

Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
5213001 Cesta v Stari Cerkvi
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Zagotoviti prometno varnost.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Sredstva so bila namenjena usklajevanju in ureditvi zemljišč po zaključku del ceste iz leta
2006/7.
5213002 Ljubljanska cesta – pločnik
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
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Zaradi novih nakupovalnih centrov ob Ljubljanski cesti je potrebno zagotoviti varnost za
šibkejše udeležence v prometu, to je kolesarje in pešce. Delno so pločniki in kolesarske steze
ob samih trgovskih centrih že zgrajeni, a je potrebno pločnike in kolesarske steze povezati z
obstoječimi pločniki proti centru mesta in naprej, oziroma manjkajoče zgraditi. V prvi fazi je
predviden začetek gradnje od vrtnega centra do križišča pri bivšem gradbenem materialu in
nato naprej do križišča pri Treh zvezdah oziroma do odcepa za Mahovnik.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Izvedba ni bila mogoča, ker niso urejena zemljiška razmerja. V prihodnosti je potrebno urediti
le-ta.
5213003 Rekonstrukcija ceste Kočevje, odsek Koprivnik-R-I-217
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Izdelana je investicijska dokumentacija, pripravljena vloga za razpis.
5213004 Modernizacija dela LC171070 Laze-Podlesje-Rajndol-odsekTR918-Laze pri
Predgradu
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Na podlagi javnega razpisa za prednostno usmeritev »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško je
občina Kočevje pridobila sredstva za izvedbo operacije »Modernizacija dela LC171070 Laze
– Podlesje – Rajndol – odsek TR918 – Laze pri Predgradu.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt je bil prijavljen na SVRL ter odobren v 100% sofinanciranju. Zgrajen je bil del do
vodnega zajetja. SVRL je bil posredovan zahtevek v višini 107.833,33 EUR.
5213005 Cesta do športne dvorane
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Investicija - Cesta do športne dvorane predvideva rekonstrukcijo dela Rožne ulice od mosta za
Marof do odcepa proti športni dvorani in del ceste na Stadion. Ob cestišču je predvidena tudi
izgradnja mešane poti za pešce in kolesarje.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Izvedena je bila protiprašna zaščita vozišča. Sredstva so bila črpana iz investicijskega
vzdrževanja mestnih in primestnih cest.
5213008 Mestni Log – Pločnik
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Zagotoviti prometno varnost in omogočiti varen dostop do mesta.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Zgrajen je bil pločnik in kolesarska steza ter rekonstrukcija cestišča z izvedbo meteorne
kanalizacije in izvedbo rekonstrukcije javne razsvetljave. Hkrati se je izvedla tudi
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rekonstrukcija komunalne infrastrukture. Glavni cilj investicije je bil izboljšanje prometne
varnosti šibkejših udeležencev v prometu, predvsem učencev nove osnovne šole. Druga faza
investicije se je začela spomladi 2009, dokončala pa v prvi polovici leta 2010. Z izvajalcem
izbranim na javnem razpisu SCT d.d. je bila sklenjena pogodba. Investicija je zaključena.
5213009 Investicijsko vzdrževanje mestnih in primestnih cest
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Namen proračunske postavke je zagotavljanje urejenosti in vzdrževanja prometne površine za
katero je v skladu z veljavno zakonodajo zadolžena in odgovorna občina.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Sredstva namenjena investicijskemu vzdrževanju mestnih in primestnih cest so bila
namenjena za naslednja dela oz odseke
• postavitvi ograj na križišču Kolodvorske in Ljubljanske ceste,
• ureditvi pločnika na Ljubljanski cesti,
• ureditvi pločnika na Kolodvorski ulici,
• protiprašna zaščita ceste v Rožni ulici do športne dvorane,
• Gorenje – odvodnjavanje in zamenjava asfaltnega vozišča,
• Gornje Ložine – asfaltiranje,
• Koblarji – asfaltiranje,
• Podlesje – asfaltiranje,
• Predgrad – Dol – vgraditev jeklene varnostne ograje,
• Cesta Zajčje Polje – Črni Potok – preplastitev
• Rajndol I. in II. – asfaltiranje,
• Slovenska vas – rekonstrukcija ceste z odvodnjavanjem
• Ljubljanska cesta – preplastitev
Odseka Trata VI v dolžini 190m – asfaltiranje + mulda ter Rogati hrib v dolžini 205 m –
asfaltiranje + mulda bosta zaradi neugodnih vremenskih razmer zaključena v letu 2011.
Z investicijskem vzdrževanjem navedenih odsekov se je izboljšala urejenost prometnih
površin, varnost voznikov ter tudi zadovoljstvo vseh uporabnikov navedenih odsekov.
5213016 Most v Dolgi vasi
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Obstoječi most ni varen in je nujno potreben sanacije.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projektna dokumentacija je v zaključni fazi, teče postopek pridobivanja zemljišč.
5213017 Posodobitev križišča pri tunelu (Trata)
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt je trenutno v fazi mirovanja, saj je potrebno sprejeti določene dolgoročne odločitve
glede železniške proge.
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5213019 Ureditev (rekonstrukcija) Podgorske ulice v Kočevju
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Obstoječa lokalna cesta (Podgorska ulica), ki poteka od križišča z Reško cesto proti jugu in se
nato po približno 400 metrih odcepi proti zahodu (lokacija nekdanjega podjetja Dinos) je bila
v zelo slabem stanju. Projekt »Ureditev (rekonstrukcija) Podgorske ulice v Kočevju« je tako
prispeval k izboljšanju razmer v Podgorski ulici.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V sklopu projekta so bila izvedena:
- rekonstrukcija obstoječega vozišča,
- rekonstrukcija površin za pešce,
- ureditev dovozov do stanovanjskih objektov,
- ureditev sistema odvodnjavanja,
- rekonstrukcija cestne razsvetljave,
- zamenjava neustrezne prometne opreme in signalizacije,
- izgradnja kanalizacije na predelu, kjer imajo hiše samostojne greznice z
neurejenimi direktnimi iztoki,
- sanacija kanalizacije,
- obnova vodovodnega omrežja.
Investicija je znašala 524.110 EUR. Na podlagi Proračuna Republike Slovenije in
pozitivnega sklepa o znesku sofinanciranja investicijskega projekta bo Služba Vlade
Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko v letu 2010
sofinancirala projekt v vrednosti 227.500 EUR.
5213021 Cesta na stadion ( pri vrtcu)
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Izvede se rekonstrukcija ceste na Stadion
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V sklopu Ceste na stadion je bila urejena vsa infrastruktura (meteorna, kanalizacija,
elektrifikacija, vodovod) ter preplastitev ceste.
5213022 Most pri Marofu
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Zgrajen je bil most za enosmerni promet. Potrebno je pripraviti glede na prometno ureditev
In funkcionalno uporabo bodočo idejno zasnovo mostu.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Pristopilo se je k izdelavi poplavne študije reke Rinže, ki je osnova za pridobitev vodnih
soglasij k PGD. Opravljen je bil pregled stanja zemljišč.
5213023 Most Dolnje Ložine
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
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5213024 Prenova in revitalizacija mestnega jedra
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projektna dokumentacija je bila dokončana in pridobljeno je gradbeno dovoljenje.
5213025 Most Gornje Ložine
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Glede na potrebe prebivalstva je potrebno pripraviti idejno zasnovo. V sklopu mostu je
potrebno upoštevati tudi sanacijo cestišča.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Pristopilo se je k izdelavi poplavne študije reke Rinže, ki je osnova za pridobitev vodnih
soglasij k PGD. Opravljen je bil pregled stanja zemljišč.
5213026 Ureditev krožnega križišča - Podgorska ulica
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Namen projekta je umiritev prometa, lažje vključevanje in izboljšanje varnosti v enem
najprometnejših križišč. Istočasno urediti še infrastrukturo.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 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 bo financirala(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
Namen projekta je ureditev cestišča, infrastrukture, hodnika za pešce. Cilj je večja varnost
udeležencev v prometu.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projektna dokumentacija je v zaključni fazi.
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
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Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja 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 vložila
pritožbo zoper sklep o zavrnitvi na Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo.
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 2011.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Planirana sredstva v letu 2010 v višini 2.300,00 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 2010. Sredstva so bila porabljena.
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 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta
Program je bil v celoti izveden in planirana sredstva 7.280,32 € so porabljena.
.
5214002 Razvojni center Pokolpje
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Z Razvojnim centrom Kočevje Ribnica je bila 2007 sklenjena osnovna pogodba o
sofinanciranju njihove dejavnosti, ki Občino Kočevje zavezuje k sofinanciranju do leta 2012.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V letu 2010 je bilo za sofinanciranje dejavnosti RC Kočevje Ribnica namenjenih 47.282,00
EUR, vendar je bilo odprtih še nekaj računov iz leta 2009, ki so se poravnali v letu 2010.
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.
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Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V letu 2010 je Občina Kočevje sofinancirala delovanje oz. vodenje LAS v višini 10.305,00
EUR:
5214006 Projekt - 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 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta
Program je bil v celoti izveden.
5214007 Projekt - Štipendijska shema
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 2010 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. Planirana
občinska sredstva so porabljena.
5214008 Pridobivanje in ohranjanje blaga z geografskim poreklom
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Leta 2006 je bila pridobljena blagovna znamka Kočevski gozdni med z geografskim
poreklom. Ustanovljeno je bilo Združenje kočevski med. Vanj so vključeni proizvajalci medu
iz občin Loški Potok, Velike Lašče, Ribnica, Kočevje, Kostel in Dolenjske toplice. Kočevski
gozdni med z geografsko označbo porekla je pomemben promocijski element za celotno
območje.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Združenje kočevski med je za 2 leti izgubilo blagovno znamko, ki jo je v letu 2010 spet
uspešno pridobilo. Občina Kočevje sofinancira certificiranje medu, ostale kontrole za
ohranitev blagovne znamke in promocijo blagovne znamke.
5214031 Delovanje podjetniškega inkubatorja
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
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Leta 2008 je Občina Kočevje ustanovila javni zavod Podjetniški inkubator Kočevje – PIK
Kočevje, katerega namen je vzpodbujati razvoj podjetništva, omogočiti najem poslovnih
prostorov novim, inovativnim podjetjem po nižjih cenah in jim nuditi ostale storitve.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Za delovanje javnega zavoda PIK Kočevje je bilo v letu 2010 načrtovanih 106.800,00 EUR.
Sredstva so bila namenjena za plače in prispevke 4 zaposlenih (direktor pogodbeno za 2 uri
tedensko), za materialne stroške zavoda in za investicijsko vzdrževanje. PIK Kočevje je v
okviru projekta Pokolpje uspešno kandidiral na sredstva SVRL za delovanje zavoda. Tako so
s pomočjo sredstev SVRL pokrili del plač zaposlenih in materialne stroške, s čimer se je
zmanjšal delež sofinanciranja s strani občine Kočevje. Tako je bila realizacija na omenjeni
proračunski postavki porabljena v višini 67,2% oziroma 71.732,00 EUR:
5214035 Vzpostavitev katastrov GJI v JVSLO
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Sredstva so namenjena izvedbi operacije Vzpostavitev katastrov GJI v JVSLO:
1. Pridobiti pregled nad stanjem GJI na področju sodelujočih občin.
2. Zagotoviti popolne podatke o vodovodu, kanalizaciji in cestah na področju sodelujočih
občin.
3. Zagotoviti prenos podatkov v zbirni kataster GJI.
4. Zagotoviti vzdrževanje podatkov po zaključku operacije.
5. Zagotovitev vidnosti operacije-informiranje javnosti.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta
Program je bil izveden. Planirana sredstva so porabljena v višini 3.500,00 €, zagotoviti je bilo
potrebno dodatnih 700,00 €.
5214037 Objekti za gospodarske dejavnosti
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
5214046 Projektna dokumentacija in izgradnja LIK II Kočevje
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Investicija zaključena v začetku leta 2010. Obveznosti iz naslova investicije poplačane.
1403

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine
5214014 Projekt – pomladansko čiščenje
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Cilj projekta je pomagati KS, društvom in posameznikom z materialom za akcije
spomladanskega čiščenja. Projekt poteka predvsem v mesecu aprilu, ob dnevu zemlje.
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Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Sredstva so porabljena za sofinanciranje nakupa rokavic in vrečk za akcijo Očistimo
Slovenijo v enem dnevu.
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..
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Sredstva so se porabila za financiranje izvedbe 8 kulturno zabavnih večerov, en večer pa je bil
namenjen izvedbi Letnega kina..
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
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Sredstva v višini 12.563,00 EU so bila porabljena za različne promocijske dejavnosti (sejmi,
izdajo zloženk…). Del sredstev je bil rezerviran za projekt EDEN – Reka Kolpa destinacija
odličnosti, saj občina za projekt ni imela odprte posebne proračunske postavke. Sredstva za
EDEN so ostala neporabljena, zato je realizacija na proračunski postavki le 66%.
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 tudi označevanje planinskih poti, po katerih se sprehaja vse več domačih in tujih
gostov.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Izveden je bil javni poziv. Sredstva so bila dodeljena Planinskemu društvu Kočevje,
Konjeniško športnemu društvu Mlaka in Zavodu za gozdove, ki urejajo pohodne, planinske in
konjeniške 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…

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
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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.
5214020 Projekt – prometna in turistična signalizacija
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
V letu 2009 je bil izdelan elaborat za postavitev turistično usmerjevalne signalizacije v mestu
Kočevje, izveden javni razpis za izbor izvajalca in podana prošnja na Direkcijo RS za ceste za
postavitev usmerjevalnih tabel ob državnih cestah. S strani Direkcije je bil opravljen ogled
lokacij, postavljene zahteve za popravilo elaborata ter ostale zahteve, ki so bile dopolnjene v
letu 2010, ko je Direkcija RS za ceste končno izdala odločbo za postavitev usmerjevalnih
tabel, ki so nujno potrebne za vse goste, ki pridejo v mesto.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Sredstva v višini 33.143,00 so bila na podlagi javnega razpisa porabljena za postavitev
turistično usmerjevalnih tabel ob državnih cestah v mestu Kočevje.
5214021 Projekt – Mačkarada in kmečke igre
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Tradicionalna prireditev, ki je potekala že 10 leto prispeva k dodatni ponudbi prireditev v
občini Kočevje.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Sredstva so se porabila za izvedbo prireditve.
5214022 Projekt – Naj spominek Kočevske
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
V letu 2005 smo prvič izvedli javni natečaj za izbiro najboljšega spominka občine Kočevje.
Na natečaj je prispelo 10 spominkov petih avtorjev. Ugotovili smo, da je moto večine
prispelih spominkov medved. Zagotovo je po tem simbolu Kočevska najbolj znana, vendar pa
bi želeli vzpodbuditi tudi drugo spominkarstvo, zato bomo nadaljevali z javnim natečajem
tudi v prihodnje
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Sredstva v višini 2.000,00 EUR so bila porabljena za nagrade prvim trem izbranim
spominkom. Razstava je na ogled v prostorih TD Kočevje. V letu 2010 je na natečaj prispelo
rekordno število prijavljenih in večina predlogov je bila v celoti izoblikovana( spominek,
embalaža, zgodba).
5214024 Projekt – Prangeriada
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Občina Kočevje je že drugo leto zapored organizirala srednjeveško prireditev – Prangerjado,
kot spomin na srednjeveško življenje na Kočevskem. Vsako leto je poudarek na obletnici iz
Kočevske zgodovine, ki bi drugače potonila v pozabo. Gre za obsežen kulturni in turistični
projekt, pri katerem sodelujejo številni kulturni delavci in umetniki iz vse Slovenije in tudi
tujine.
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Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V dveh dneh je nastopilo 10 folklornih skupin in nekaj posameznikom, predstavljeni so bili
srednjeveški plesi in organizirana srednjeveška tržnica. Dvakrat je bila organizirana zabava z
glasbeno skupino.
.
5214025 Projekt - Veseli december
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Že deseto 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 06.12.2010, zvrstile so se 4 in zaključile s
silvestrovanjem.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Sredstva v višini 25.600,00 EUR so se porabile za izvedbo prireditev.
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.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Sredstva so porabljena za sofinanciranje programov različnih društev, ki opravljajo tudi
turistično dejavnost oziroma promovirajo občino.
5214027 Kočevsko jezero in Kolpa
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Sredstva so namenjena vsakoletni ureditvi sanitarij v poletni sezoni na Jezeru Kočevje in ob
Kolpi na dveh lokacijah Dol ter Bilpa.
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.
5214036 Regionalna destinacijska organizacija
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
V skladu s Strategijo razvoja turizma se predvideva ustanovitev Regionalnih destinacijskih
organizacij (RDO), katerih namen je povezovanje TIC-ov, LTO-jev in ostalih profesionalnih
organizacij, ki se ukvarjajo s trženjem turizma. Namen RDO je ustvariti enotne turistične
destinacije in skupna promocija destinacije.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Sredstva v višini 2.400 EUR so bila porabljena za sofinanciranje aktivnosti za vzpostavitev
Regionalne destinacijske organizacije Dolenjska, kamor sodi tudi občina Kočevje. Na razpisu
Ministrstva za gospodarstvo je s svojo prijavo kot vodja projekta uspel RC Novo mesto.
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5214041 Od nature do kulture
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Kljub različnim povezovanjem in skupni promociji ostaja navezava ceste Ljubljana-Delnice
in skupen nastop tudi na turističnem področju. Glavni namen 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.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V letu 2010 so se občine skupaj predstavile na sejmu TIP in izdale skupni promocijski
material – zemljevida območja.
5214043 Tradicionalni proizvodi in jedi
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Občina Kočevje se je s projektom prijavila na sredstva Leader. V prvi fazi gre za raziskavo
terena oz. raziskovanje prehranskih navad območja. Glavni namen je ugotoviti tradicionalne
jedi in proizvode na območju, ki so lahko podlaga za pridobivanje blagovnih znamk..
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Sredstva v višini 8.000,00 EUR so porabljena za raziskavo o prehranskih navadah prebivalcev
v 7 občinah.
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
5214032 Turistični kompleks Kočevje – Jezero
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Občina Kočevje se je prijavila na sredstva SVRL – Regionalni razvojni sklad s projektom
Turistični kompleks jezero.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Investicija »izgradnja pomolov« in »izgradnja kanalizacije in rekonstrukcije ceste Roška
cesta-Trdnjava-Trata I.faza«
Obe investiciji sta bili v višini 85 % upravičenih stroškov sofinancirani s strani EU – sklad za
regionalni razvoj.
a) Izgradnja pomolov:
Dela so bila oddana po rumeni knjigi: kar pomeni da je izbrani izvajalec moral izdelati
projektno dokumentacijo in potem objekt tudi izvesti. Objekt obsega 57 m dolg vzdolžni
pomol z 9 privezi za čolne, ter centralni in stranski pomol, ter dostopne stopnice.
Izvedba je stala 106.338,74 EUR, ter 1.020,00 EUR nadzor.
b) Izgradnja kanalizacije in rekonstrukcije ceste Roška cesta-Trdnjava-Trata I.faza:
Izgrajeno je bilo 405 m kanalskih vodov. V sklopu del je bila obnovljena vsa komunalna
infrastruktura v cestišču (elektrika, TT kabli, vodovod), ter obnovljena cesta. Vrednost
investicije: 299.941,86 EUR, nadzor 2.472,35 EUR.
5214034 Turist mobil
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
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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 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Postavljenih je bilo 10 informacijskih tabel. Sredstva se porabljajo za vzdrževanje sistema Mturisti.
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.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V letu 2010 se za projekt ni namenilo sredstev.
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.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Sredstva so 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
Projekt je bil predhodnica nastanka RDO. Le-ta bo nadaljeval z delom, ki je bil opravljen na
projektu, katerega cilj je bil oblikovanje skupne turistične destinacije Dolenjska. Kočevska
sodi v Kočevsko-ribniško subregijo.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
RC Novo mesto vodi projekt skupne internetne predstavitve Dolenjske.
5214048 Spodbujanje ureditve nastanitvenih kapacitet
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Cilj je bil ureditev nastanitvenih kapacitet predvsem v mestu Kočevje, kjer bo v letu 2011
potekala mladinska gasilska olimpijada.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Narejen je bil javni poziv, na katerega so se pojavili 4 kandidati, katerim so bila sredstva
dodeljena v sorazmernem deležu. Zaradi pozne izvedbe razpisa in neustreznih vremenskih
pogojev so se sklenili aneksi k osnovnim pogodbam, na podlagi katerih bodo lahko dela
končali do aprila 2011.
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5214049 Nakup jadrnic
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Občina želi obuditi aktivnosti na Kočevskem jezeru. Da bi vzpodbudila to dejavnost je
investirala v nakup 4 jadrnic MINI 12. Program oživljanja jezera se nadaljuje v letu 2011.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
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
Skladno s sprejetim investicijskim programom ŠT. 2300 IP 04 in projektno dokumentacijo za
sanacijo in zapiranje odlagališča so se izvajala sprotna sanacijska in obratovalna dela.
Odlagališče odpadkov je imelo okoljevarstveno dovoljenje do 15. 7. 2009. Julija 2009 je bila
na ARSO posredovana vloga za podaljšanje okoljevarstvenega dovoljenja. Zaradi potreb po
prilagoditvi količine odpadkov in vrednosti ogljika v odloženih odpadkih, je potrebno izvajati
stalno povečevanje izločene frakcije embalaže, papirja, stekla, predvsem pa bio odpadkov.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Sredstva v letu 2010 so bila namenjena za dopolnitev vloge za pridobitev okoljevarstvenega
dovoljenja za obratovanje odlagališča nenevarnih odpadkov Mozelj v skladu z zahtevami
Ministrstva za okolje in prostor, Agencijo RS za okolje, prestavitev zaščitne mreže ter
ureditev obodne poti , ureditev dostopne poti ob prelaganju dela odpadkov in ureditvi novih
brežin v skladu z zapisnikom Inšpekcije RS za okolje ter po načrtu PZI.
Nabava in postavitev posod namenjenih ločenemu zbiranju odpadkov volumna 120l in 240 l
ter dobava, postavitev in ureditev mest za posode namenjene ločenemu zbiranju odpadkov
volumna 1100l.
5215020 Subvencioniranje cen iz naslova zbiranja in ravnanja z odpadki
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Nov Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen in storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja ima namen zagotoviti ekonomsko izvajanje storitev na področju
gospodarskih javnih služb. Lokalna skupnost lahko subvencionira ceno storitve posamezne
javne službe v tistem delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture in sicer samo za
tiste uporabnike, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti. Subvencioniranje cene uporabe javne
infrastrukture lahko znaša največ do 50% cene, ki bi jo sicer moral plačevati uporabnik.,
vendar se mora dopustni obseg subvencioniranja cene uporabe javne infrastrukture postopno
zniževati po stopnji 5% letno, dokler se subvencioniranje popolnoma ne odpravi.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Sredstva niso bila porabljena zaradi nesprejetja novih cen, saj je država z uredbo določitvi
najvišjih cen avgusta 2010 le-te zamrznila za obdobje šestih mesecev.
5215022 Investicijsko vzdrževanje infrastrukture na področju zbiranja in ravnanja z odpadki
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
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Cilj proračunske postavke je investicijsko vzdrževanje obstoječe infrastrukture za zbiranje,
ločevanje in obdelavo odpadkov, kar zajema ekološke otoke in zabojnike za odpadke, center
za ravnanje z odpadki Mozelj in infrastrukturo na področju odlaganja odpadkov. Predstavlja
del sredstev, ki jo javno podjetje Komunala d.o.o plačuje za najem in uporabo javne
infrastrukture za izvajanje gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Sredstva v letu 2010 za ta namen niso bila porabljena.
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 sprotne projektne podlage za bodoče posege. Potrebno pa je tudi zagotavljanje
sanacijskih in investicijskih vzdrževalnih del na obstoječem sistemu, kot tudi dogradnja
manjših sistemov za izboljšanje delovanja obstoječih sistemov, ki so zaradi dotrajanosti
neprimerni.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Sredstva so bila namenjena za obnovo sanitarne kanalizacije Glasbene šole,
večstanovanjskega objekta za Glasbeno šolo in predvidenega poslovnega objekta ter
obnovitvi dela kanalizacijskih cevi pri vhodu na stari Itas.
V sklopu zazidalnega načrta za območje urejanja Trata II je bila izvedena novogradnja
meteorne kanalizacije železniška postaja – Titov park.
Pridobljena je bila projektna dokumentacija za izvedbo oz. zaključek investicij na posodobitvi
kanalizacijskega omrežja in sicer PID za novogradnjo in rekonstrukcijo kanalizacije
Slovenska vas, Cesta na Stadion, kanalizacija Rudnik, PZI za obnovo sanitarne kanalizacije
na TZO in preprojektiranje črpališča Cesta na Stadion (Batis, Svete)
5215005 Centralna čistilna naprava
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V letu 2010 se je izvedlo dokončno poplačilo izvajalskih pogodbenih obveznosti (96.407,51
EUR), ter stroški nadzora (3.188,73 EUR) in inženiringa (7.319,91 EUR).
Objekt je uspešno prestal poskusno obratovanje obeh faz, odpravljene so bile reklamacije in
zato je bil objekt tudi prevzet od izvajalca.
Velikost CČN je 28.000 PE, vrednost investicije 4.933.458,07 EUR.
5215012 Izgradnja kanalizacijskega omrežja Dolga vas – Livold
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
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Občina Kočevje se je prijavila na javni razpis za sofinanciranje operacij iz naslova Regionalni
razvojni programi. Narejena je novelacija IP iz katerega je razvidno, da v kolikor bodo
sredstva odobrena, se bo le to zaključilo v enem letu.
5215013 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda občine Kočevje-KOHEZIJA
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Občina Kočevje je 5. novembra 2010 dobila odločbo o dodelitvi sredstev za projekt odvajanja
in čiščenja odpadne vode v porečju Krke – II. faza. Objavljen je javni razpis za izbor izvajalca
in nadzor.
5215015 Ureditev (rekonstrukcija) Podgorske ulice v Kočevju
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Realizirano v sklopu Izgradnje ceste Podgorska ulica.
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 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Sredstva so se namenila za novogradnjo sanitarne kanalizacije v sklopu dela lokalne ceste
LC172-070 (Trata VI.-Motel jezero – Roška cesta) v dolžini 390 m.
V fazi je še novogradnja kanalizacije v sklopu posodobitve ceste na Trato VI, katera pa bo
dokončno zaključena v letu 2011
5215021 Subvencioniranje cen iz naslova ravnanja z odpadno vodo
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Nov Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen in storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja ima namen zagotoviti ekonomsko izvajanje storitev na področju
gospodarskih javnih služb. Lokalna skupnost lahko subvencionira ceno storitve posamezne
javne službe v tistem delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture in sicer samo za
tiste uporabnike, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti. Subvencioniranje cene uporabe javne
infrastrukture lahko znaša največ do 50% cene, ki bi jo sicer moral plačevati uporabnik.,
vendar se mora dopustni obseg subvencioniranja cene uporabe javne infrastrukture postopno
zniževati po stopnji 5% letno, dokler se subvencioniranje popolnoma ne odpravi.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Sredstva niso bila porabljena zaradi nesprejetja novih cen, saj je država z uredbo določitvi
najvišjih cen avgusta 2010 le-te zamrznila za obdobje šestih mesecev.
5215023 Investicijsko vzdrževanje infrastrukture na področju ravnanja z odpadno vodo
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
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Cilj proračunske postavke je investicijsko vzdrževanje obstoječe infrastrukture za odvajanje
in čiščenje odpadnih voda. Infrastruktura zajema sistem črpališč, zbirnih bazenov,
razbremenilnikov, obstoječih odvodnikov odpadnih vod in naprav za čiščenje odpadnih vod.
Predstavlja del sredstev, ki jo javno podjetje Komunala d.o.o plačuje za najem in uporabo
javne infrastrukture za izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne in padavinske vode.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Sredstva so se porabila za zamenjavo potopnih črpalk v Mestnem Logu in Dolgi vasi zaradi
pogostih izpadov v obratovanju. Obnovljeno pa je bilo tudi črpališče v Rožni ulici.
5215024 Rekonstrukcija kanalizacije v mestnem jedru
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Ni realizirana.
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16039001 Oskrba z vodo
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
zbiranje potrebnih soglasij za bodoče investicije na vodovodnem omrežju
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V okviru aktivnosti za rešitev oskrbe s pitno vodo naselja Bilpa je bilo v letu 2010 pridobljena
projektna dokumentacija, izdelan vodnjak za zajem pitne vode. Voda iz vodnjaka se bo
prečrpavala v objekt za pripravo vode, od koder bo voda odtekala preko hidropostaje v sistem.
V začetku novembra je bila na MOP Agencijo RS za okolje posredovana vloga za pridobitev
vodnega dovoljenja z vsemi potrebnimi prilogami (geodetski načrt, hidrogeološko poročilo za
pridobitev vodnega dovoljenja in ocena zdravstvene ustreznosti vode iz zajetja Bilpa).
Pridobitev vodnega dovoljenja je predpogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja.
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 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
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Iz sredstev za vzdrževanje hidrantnih omrežij in varovanje zajetij pitne vode je bila
nabavljena črpalka za črpališče Kočarji, zamenjava hidrantov na Trati VI, Kidričevi ulici,
Cesti na Stadion in Roški cesti ter evidentirano stanje ter preizkus delovanja hidrantov na
področju občine, ki so vezani na javno vodovodno omrežje.
5216009 Modernizacija vodovoda
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Sredstva predstavljajo nadomestilo za ukinjeno takso ob prvi priključitvi na javno vodovodno
omrežje, ki je sedaj zajeta v komunalnem prispevku. Poleg tega so sredstva namenjena za
razne vzdrževalne posege z namenom modernizacije in dograditve vodovodnih sistemov,
zamenjavo azbestnih odsekov cevovodov, izdelavo novih odcepov, postavitev daljinskega
spremljanja delovanja vodovodnih sistemov in podobno.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Sredstva so bila namenjena izdaji projektnih pogojev in soglasij za priključitev na javni
vodovod.
5216035 Vodovod Kočevje – Ribnica – Sodražica
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
V letu 2006 je bil projekt sanacije in širitve regionalnega vodovoda Sodražica – Ribnica –
Kočevje evidentiran na prednostno listo sofinanciranja s sredstvi Kohezijskega sklada
finančne perspektive 2007-2013. Septembra 2006 je bilo podpisano s strani županov občin
Kočevje, Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Osilnica in Kostel tudi pismo o nameri, s katerim
so se zavezali sodelovati pri realizaciji projekta »Sanacija in širitev regionalnega vodovoda
Sodražica – Ribnica – Kočevje ter celostno urejanje oskrbe s pitno vodo kočevsko-ribniškega
območja«. V letu 2007 je bil podpisan sporazum z Ministrstvom za okolje in prostor RS o
sofinanciranju izdelave tehnične dokumentacije za realizacijo projekta.(Ministrstvo
sofinancira to dokumentacijo v višini 50%). Pripravljena je bila projektna naloga in razpisna
dokumentacija za izdelavo I. faze tega projekta, ki zajema izdelavo idejne zasnove projekta
ter izdelavo dokumenta identifikacije projekta. Realizacija I. faze je osnova za kasnejšo
izdelavo idejnih projektov, predinvesticijskih zasnov oziroma investicijskih programov in za
pripravo vloge za sofinanciranje projekta s strani Kohezijskega sklada. Ta faza je bila
zaključena s sprejetjem DIIP-a na občinskih svetih, razen v občini Kostel, ki je od projekta
odstopil..
Na zahtevo pooblaščenega predstavnika MOP-a je bila izvedena strokovna recenzija projekta
idejnih zasnov. Izbran izvajalec za izdelavo predinvesticijske zasnove za celoten projekt.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V letu 2010 je bila s strani izbranega izvajalca izdelana predinvesticijska zasnova za projekt
»oskrba s pitno vodo na območju Sodražica-Ribnica-Kočevje« .
5216037 Vodovod Suha Krajina
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Oktobra 2006 je sedem občin (Kočevje, Žužemberk, Ivančna Gorica, Trebnje, Mirna Peč,
Dolenjske toplice, Dobrepolje) podpisalo dogovor o sodelovanju pri pripravi projekta
vodooskrbe območja Suhe krajine. Predmet dogovora je sodelovanje podpisnic pri pripravi in
prijavi projekta na razpis za pridobitev sredstev iz naslova kohezijskih in ostalih skladov in
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sicer za obdobje 2007-2013. V realizaciji tega projekta iščemo rešitev za povezavo naselij
Polom, Seč, Smuka, Stari Log in Vrbovec z regionalnim vodovodom.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V letu 2010 je bil strani izbranega izvajalca izdelan idejni projekt (IDP) za del
suhokranjskega vodovoda, ki se teritorialno nahaja na območju občine Kočevje.
5216040 Rekonstrukcija vodovoda v Podgorski ulici
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Realizirano v sklopu Izgradnje ceste Podgorska ulica.
5216041 Rekonstrukcija vodovoda v mestnem jedru
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Ni realizirano
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
5216042 Izgradnja pločnika ob Ljubljanski cesti
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Ni realizirano zaradi pridobivanja zemljišč.
5216044 Rekonstrukcija vodovoda na območju Trdnjave in jezera
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Za dokončanje vodovodnega omrežja med Trato in Roško cesto je potrebno obnoviti še
preostali del omrežja na odseku Roška cesta – Trdnjava.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Sredstva so se porabila za obnovo vodovodnega omrežja in sicer v dolžini cca 500 m.
5216045 Rekonstrukcija vodovoda na delu ceste na stadion
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
V sklopu priprav na rekonstrukcijo dela Ceste na stadion (odsek med Ljubljansko in
Bračičevo) je bil usklajen tudi obseg del na obnovi vodovodnega omrežja.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Načrtovana dela so bila v celoti opravljena. Obnovljeno je vodovodno omrežje v dolžini 239
m. Omrežje je vključeno v obratovanje in oskrba porabnikov po le-tem nemoteno poteka.
5216046 Rekonstrukcija vodovoda na delu Rožne ulice (pri Omanu)
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
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Na trasi rekonstrukcije dela Rožne ulice (pri Omanu) poteka tudi vodovodni cevovod
(pocinkane cevi), ki je glede na starost potreben obnove.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Načrtovana dela so bila v celoti opravljena. Obnovljeno je vodovodno omrežje v dolžini 253
m. Omrežje je vključeno v obratovanje in oskrba porabnikov po le-tem nemoteno poteka.
5216052 Subvencioniranje cen iz naslova oskrbe z vodo
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Nov Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen in storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja ima namen zagotoviti ekonomsko izvajanje storitev na področju
gospodarskih javnih služb. Lokalna skupnost lahko subvencionira ceno storitve posamezne
javne službe v tistem delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture in sicer samo za
tiste uporabnike, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti. Subvencioniranje cene uporabe javne
infrastrukture lahko znaša največ do 50% cene, ki bi jo sicer moral plačevati uporabnik.,
vendar se mora dopustni obseg subvencioniranja cene uporabe javne infrastrukture postopno
zniževati po stopnji 5% letno, dokler se subvencioniranje popolnoma ne odpravi.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Sredstva niso bila porabljena zaradi nesprejetja novih cen, saj je država z uredbo določitvi
najvišjih cen avgusta 2010 le-te zamrznila za obdobje šestih mesecev.
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. Predstavlja del sredstev, ki jo javno
podjetje Hydrovod d.o.o plačuje za najem in uporabo javne infrastrukture za izvajanje
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Del sredstev se je porabil za obnovo vodovodne cevi v naselju Mestnem log III, ker je bilo v
minulem obdobju evidentirano večje število okvar. Del sredstev se je namenil za zamenjavo
potopnih črpalk v Mestnem Logu in Dolgi vasi zaradi pogostih izpadov v obratovanju.
Obnovljeno pa je bilo tudi črpališče v Rožni ulici.
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, zato se je občina Kočevje odločila da
pristopi k izgradnji in posodobitvi Pokopališča v Kočevju, katero zajema:
- zgraditi objekt s štirimi mrliškimi vežicami z enakim številom prostorom za svojce in
potrebnimi spremljajočimi prostori (sanitarije, shramba) in poslovilnim prostorom,
- prenoviti in dograditi obstoječi poslovni objekt tako, da bo ustrezal potrebam
pokopališke dejavnosti,
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-

urediti okolico obstoječih mrliških vežic in kompleksa urejenih poslovnih prostorov,
tako do bo dopuščala normalno uporabo v vseh vremenskih pogojih,
ureditev povezave z kompleksom novih vežic in ureditev okolice objekta novih vežic
tako, se upošteva obstoječe ureditve.,
ureditev območja grobnice NOB in območja predvidenega za raztros pepela,
objekti se priključijo na obstoječe komunalno omrežje,
ohranja se obstoječe dostope na pokopališče.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Od leta 2005 do leta 2008 so je pridobivala projektna dokumentacija, ter zbirala vsa potrebna
soglasja za obnovo Pokopališča v Kočevju.
V letu 2009 je bil izveden javni razpis za izbor izvajalca gradbenih del, v drugi polovici leta
pa so se začela izvajati tudi gradbena dela. V letu 2010 so se gradbena dela nadaljevala in se
bodo zaključile v letu 2011.
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 2011.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Planirana sredstva v letu 2010 v višini 80.000,00 EUR.
Sredstva so se namenila za ureditev premoženjskih zadev za pokopališče Stara Cerkev v višini
30.900,00 EUR.(nakup zemljišč). Preostanek sredstev pa je bil namenjen še za investicijsko
vzdrževalna dela oz. novogradnje mrliških vežic v krajevnih skupnostih (Stara Cerkev, Dolga
vas, Koprivnik, Polom – vrisali objekt). Realizacija sredstev v višini 31.518,00 EUR.
16039003 Objekti za rekreacijo
5216011 Podeželsko jedro – igrišča in vaška središča
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Urejanje in ohranjanje vaških jeder ter igrišč in igral v posameznih krajevnih skupnostih.
Začetek projekta: leto 2008, projekt se nadaljuje v letu 2009
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Planirana sredstva v letu 2010 v višini 30.000,00 EUR. Sredstva so se namenila za nakup
otroških igral v vas Dol, Bilpa, Trata, Breg pri Kočevju, Koblarji, Slovenska vas in Dolnje
Ložine (igrala so se prenesla s sklepom v upravljanje krajevnim skupnostim), za nakup 2
avtobusnih postajališč v Štalcerjih, za nakup kovinskih opozorilnih tabel za igrišča ter za
redno popravilo igral. Realizacija sredstev v višini 29.568,17 EUR.
1605

Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje
5216017 Izgradnja stanovanj na Ljubljanski 3
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Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Zaradi problematike plesni izdelano poročilo ZRMK (2 izvoda v hiši, kdo jih ima ne vem) o
možnih vzrokih.
5216018 Obnova stanovanj na Ljubljanski 8
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Obnovljen je bil spomeniško varovan objekt na Ljubljanski 8 in na novo zgrajen pomožni
objekt. Objekt ima 843,58 m2 brutto površin oz. 616,16 m2 netto površin. V njem je pet
stanovanj in 1 poslovni prostor. Vrednost investicije: 888.461,03 EUR, vrednost nadzora
7.468,74 EUR, vrednost koordinatorja za varnost pri delu 3.636,00 EUR. Objekt je že v celoti
oddan v najem.
5216050 Izgradnja stanovanj na Ljubljanski c. 7
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
5216054 Izgradnja drvarnic v Šalki vasi
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Investicija je v celoti zaključena.
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna
zemljišča)
16069001 Urejanje občinskih zemljišč
5216027 Priprava programa opremljanja na komunalno infrastrukturo
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
5216047 Komunalno opremljanje ZN Trata II
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
5216048 Elektrifikacija kmetije Poljanska dolina
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
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Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
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 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Občina Kočevje se je prijavila na razpis Ministrstva za zdravje ter prejela predhodno obvestilo
o izidu postopka javnega razpisa za sofinanciranje investicije. Informativni izračun
sofinanciranja investicije znaša cca 250.000,00 €. Investicija bi se izvedla v letu 2011-2012.
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1805

Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa
5218002 Balinišče Jezero
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V pripravi je projektna dokumentacija za dokončanje objekta (streha).
5218007 Športni center GAJ
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V izdelavi je bila projektna dokumentacija (del projektne dokumentacije narejen in
pridobljeno gradbeno dovoljenje – igrišče z umetno travo).
19 IZOBRAŽEVANJE
1902

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci
5219007 Vrtec Čebelica-Kekec
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
1903

Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo
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5219001 Adaptacija OŠ Zbora Odposlancev
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
5219003 Investicijsko vzdrževanje šol
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
5219006 OŠ Ljubo Šercer
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
19039002 Glasbeno šolstvo
5219005 Glasbena šola
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Pri nadaljevanju del na stavbi glasbene šole je bila predvidena prenova pritličja, ki je pred tem
zaradi zasedenosti prostorov z gostinsko dejavnostjo ni bila izvedena. Sredstva na tej postavki
so bila planirana za preureditev dela pritličja objekta Reška c. 16 a za potrebe Glasbene šole
in Pihalnega orkestra. Stavba je bila prenovljena v letu 1996 in že takrat je bilo v projektu
predvideno, da se pritličje v celoti nameni godbi. V tem času se je situacija spremenila, saj je
godba razpadla na več sekcij in je v stavbi glasbene šole ostal le pihalni orkester. Zato se je
del pritličja za svojo dejavnost zaradi potreb dobila glasbena šola, zato je bilo treba gradbeni
projekt preprojektirati. V letu 2008 je bila izvedena zamenjava oken in v letu 2009 je bil
izveden postopek javnega naročila in izbran izvajalec del (VG5 d.o.o., Ljubljana) ter izvajalec
gradbenega nadzora (Seking d.o.o., Zapotok). V oktobru 2009 se je pričelo z gradbenimi deli,
tj. preureditvijo prostorov v delu pritličja Glasbene šole.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Gradnja je bila uspešno zaključena v letu 2010. Na tehničnem pregledu za predmetno izvedbo
ni bilo pripomb. Toda, ker smo projekt želeli zaključiti z uporabnim dovoljenjem za celoten
objekt, smo morali upoštevati tudi zapisnik iz že opravljenega tehničnega pregleda leta 1997
za preostali del objekta, tj. odpraviti pomanjkljivosti iz takratnega zapisnika tehničnega
pregleda (PID za parkirišča, pogodbo in ateste za sanacijska dela, izjavo energetskega
inšpektorja, izjavo nadzora o prezračevanju v kotlovnici, izjavo o opremi prostorov, ….).
Pomanjkljivosti smo uspešno odpravili in 29.10.2010 pridobili uporabno dovoljenje.
Vrednost projekta: 126.819,79 € (pritličje in del zunanje ureditve). Od tega izvedba
gradbenih, obrtniških, elektro in strojnih instalacij v višini 109.531,10 €, oprema v višini
12.496,08 €, nadzor v višini 1.713,17 € ter del zunanje ureditve v višini 3.079,44 €. Sredstva
za investicijo je v celoti zagotovila občina.
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20 SOCIALNO VARSTVO
2004

Izvajanje programov socialnega varstva

20049003 Socialno varstvo starih
5220003 Dom starejših občanov v Kočevju
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
5213018 Posodobitev ceste proti Romom na Marofu
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Investicija je zaključena.
5220002 Romsko naselje-investicija v izgradnjo infrastrukture v naselju Željne
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in
izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V romskem naselju je zgrajeno kanalizacijsko omrežje in priključeno na malo čistilno
napravo.
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KRAJEVNE SKUPNOSTI V OBČINI KOČEVJE
•

KS KOČEVSKA REKA

4406001 Delovanje ožjih delov občin
Sredstva so se porabila za plačilo rednih obratovalnih odhodkov (elektrika, komunalne
storitve, voda, ipd.) za potrebe KS, sejnine in ostale materialne stroške.
4406002 Vaški domovi
Sredstva so se namenila rednim odhodkom za potrebe vaških/gasilskih domov v KS Kočevska
Reka.
4413001 Ureditev cest in poti
Sredstva so se namenila za ureditev varne poti v Štalcerjih.
4413001 Javna razsvetljava
Sredstva so se porabila za ureditev javne razsvetljave v vaški skupnosti Kočevski Reki.
4416001 Pokopališča v KS
Sredstva so se porabila za redne obratovalne stroške in tekoče vzdrževanje pokopališča v
Kočevski Reki in ter redne obratovalne stroške v Moravi.
4416006 Ureditev objektov za rekreacijo
Sredstva so se porabila za tekoče vzdrževanje igrišča v Moravi.
4416003 Ureditev zelenic in vaških jeder
Sredstva so se namenila za ureditev zelenic in vaškega jedra v Moravi,Štalcerjih, Novih
Lazih, ureditvi brežin v Štalcerjih, ureditvi vaškega prostora pri šoli v Kočevski Reki ter
ostale tekoče stroške.
•

KS ŠALKA VAS

4506001 Delovanje ožjih delov občin
Sredstva so se porabila za plačilo rednih obratovalnih odhodkov (elektrika, komunalne
storitve, voda, ipd.) za potrebe KS, sejnine in ostale materialne stroške.
4506002 Vaški domovi
Sredstva so se namenila za vzdrževanje prostorov v vaških/gasilskih domovih v Klinji vasi,
Šalki vasi in Koprivniku.
4507001 Investicije in investicijsko vzdrževanje gasilnih domov
Sredstva so se namenila za nakup pisarniških stolov, oken in vrat (Šalka vas) ter materiala za
vzdrževanje domov (Klinja vas, Koprivnik).
4513002 Asfaltiranje cest
Sredstva so se namenila za tekoče vzdrževanje cest ter čiščenju jarkov in poti v KS.
4516001 Pokopališče v Koprivniku
Sredstva so se namenila za obratovalne stroške (voda).
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4516006 Ureditev objektov za rekreacijo
Sredstva so se namenila za izdelavo nadstreška za balinišče v Mačkovcu, zgraditev balinišča
in podpornega zidu z ograjo v Šali vasi .
4516009 Ureditev zelenic in središč vasi
Sredstva so se namenila za ureditev kanala v Željnah ter nakupu kosilnice.
•

KS IVAN OMERZA

4606001 Delovanje ožjih delov občin
Sredstva so se porabila za plačilo rednih obratovalnih odhodkov (elektrika, komunalne
storitve, voda, ipd.) za potrebe KS, sejnine in ostale materialne stroške.
4606002 Vaški domovi
Sredstva so se namenila za izdelavo in postavitev oglasne table na vaškem domu Črni Potok,
Dolga vas, za nabavo zaščitnih plošč parketa, zavarovanje doma v Livoldu, nakup glasbenega
stolpa v Livoldu.
4613001 Asfaltiranje
Sredstva so se namenila za vzdrževanje lokalnih cest in asfaltiranje dela poti v Dolgi vasi (do
kmetije Krajec ter do igrišča v Dolgi vasi).
4613002 Javna razsvetljava
Sredstva so se namenila za montažo svetil v Livoldu in Spodnjem Logu.
4616002 Ureditev igrišč, rekreacijskih poti in drugih javnih površin
Sredstva so se namenila za tekoče vzdrževanje igrišč in poti, nakup kosilnice ter opreme za
igrišča v Dolgi vasi, Mozlju in Livoldu.
•

KS STARA CERKEV

4706001 Delovanje ožjih delov občin
Sredstva so se porabila za plačilo rednih obratovalnih odhodkov (elektrika, komunalne
storitve, voda, ipd.) za potrebe KS, sejnine in ostale materialne stroške.
4706002 Vzdrževanje drugih objektov
Sredstva so se namenila za tekoče vzdrževanje domov ter nakup peči v Polomu.
4713001 Ceste
Sredstva so se porabila za vzdrževanje lokalnih cest na območju vasi Ložin, v Starem Logu,
Bregu in Slovenski vasi
4713002 Javna razsvetljava
Sredstva so se namenila za nakup solarnega reflektorja na Bregu, dobavo svetilke na Mlaki,
tekoče vzdrževanje svetilk v Slovenski vasi ter nabavo grad. materiala za vzdrževanje javne
razsvetljave.
4716001 Redna pokopališka dejavnost
Sredstva so se namenila za tekoče vzdrževanje pokopališč po KS.
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4716004 Ureditev javnih površin, parkov in vaških jeder
Sredstva so se porabila za tekoče vzdrževanje igrišč (Ložine) in vaških jeder (Stara Cerkev,
Gorenje), nabavo kosilnic, nakup električnega agregata, športne opreme in zaščitnih mrež,
informativne table za Gomilo v Gorenju ter za ostale materialne stroške namenjene tekočemu
vzdrževanju površin.
•

KS POLJANSKA DOLINA

4806001 Delovanje ožjih delov občin
Sredstva so se porabila za plačilo rednih obratovalnih odhodkov (elektrika, komunalne
storitve, voda, ipd.) za potrebe KS, sejnine in ostale materialne stroške.
4813001 Asfaltiranje
Sredstva so se namenila za ureditev posameznih odcepov (Brezovica-Zadrc, Vimolj, Paka,
Predgrad) in ureditev obračališča Zadrc.
4816001 Mrliška vežica Videm
Sredstva so se namenila za tekoče vzdrževanje.
4816002 Ureditev igrišč in drugih javnih površin
Sredstva so se porabila za tekoče vzdrževanje igrišč in javnih površin.
•

KS KOČEVJE MESTO

4904001 Praznik KS – 4. maj
Sredstva so se namenila za izvedbo prireditve ob prazniku KS.
4906001 Delovanje ožjih delov občin
Sredstva so se porabila za plačilo rednih obratovalnih odhodkov (elektrika, komunalne
storitve) za potrebe KS, sejnine in ostale materialne stroške.
4913001 Ceste
Sredstva so se namenila za ureditev Črnomaljske ceste.
4913002 Javna razsvetljava
Sredstva so se namenila za obratovalne stroške javne razsvetljave v Kidričevi ul. in na Trati,
postavitev javne svetilke v Tesarski ulici, Reški cesti in pri avtobusni postaji.
4916001 Ureditev igrišč in parkov
Sredstva so se namenila za tekoče vzdrževanje igrišč in nabavi otroških igral.
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