3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
Načrt razvojnih programov je obvezni sestavni del proračuna. Programi oziroma projekti so razdeljeni in
tabelarično prikazani po programski klasifikaciji in so opredeljeni po posameznih projektih oziroma
programih in letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračun prihodnjih let, in
virih financiranja.
Predlog načrta razvojnih programov (v nadaljevanju: NRP) za obdobje 2018-2021 vključuje planirane
odhodke in izdatke za projekte oz. programe, ki so povezani z izvajanjem nalog.
NRP je prikazan po programski strukturi, iz načrta pa so razvidni naslednji podatki:
- začetek in konec financiranja posameznega projekta, iz česar je razvidno časovno obdobje, v
katerem se bo ta predvidoma izvajal oziroma se že izvaja,
- vrednost projekta, ki zajema celotno vrednost vseh izdatkov za izvedbo projekta iz investicijske
oziroma druge dokumentacije oziroma že realizirane odhodke, oceno le-teh za leto 2017 ter plan
v letih 2018 - 2021 in dalje do zaključka konkretnega projekta,
- že realizirana plačila v preteklih letih z oceno realizacije za leto 2017.
Graf: Viri v NRP-ju
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35 - Občinska uprava
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
OB048-14-0041 - Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov
Namen in cilj
Občina Kočevje ima v lasti 70 poslovnih prostorov za opravljanje poslovne dejavnosti najemnikov v skladu
s pridobljenim uporabnim dovoljenjem o namembnosti posameznega prostora, ki se oddajajo v najem.
Namen in cilji izvajanja investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov je povečanje ali vsaj ohranjanje
vrednosti poslovnih prostorov in zagotavljanja normalne uporabe najemnikov teh prostorov.

Stanje projekta
Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov se izvaja na letni ravni na podlagi programa letnega
vzdrževanja poslovnih prostorov, v katerega so vključena investicijsko vzdrževalna dela po potrebah,
ugotovljenih s strani pristojne službe oziroma upravnega organa, upravnika in najemnikov poslovnih
prostorov. Letni program investicijskega vzdrževanja se med letom glede na izkazane potrebe spreminja
in dopolnjuje.

OB048-17-0020 - Rušitve dotrajanih objektov
Namen in cilj
Porušitev dotrajanega objekta nevarnega za okolico.

Stanje projekta
Naročena je PGD za rušitev.

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje
občinske uprave
OB048-15-0112 - Osnovna sredstva UO
Namen in cilj
V okviru programa se sredstva namenjajo za investicijsko vzdrževanje prostorov znotraj upravne stavbe
ter za nakup opreme občinske uprave (programske, računalniške, pisarniške opreme in pohištva).
Stanje projekta
Program se izvaja na letni ravni na podlagi potreb, ugotovljenih s strani ekonoma, za zagotovitev optimalnega
delovanja zaposlenih in uporabnikov upravne stavbe.
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07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
OB048-14-0036 - Nakup opreme - GZ
Namen in cilj
Predvidena je nabava osebne zaščitne opreme za operativne gasilce po Uredbi o organiziranju,
opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč. Kupljeno bo gasilsko vozilo za PGD v višini
140.000 EUR, ostala sredstva pa se bodo porabila za nadaljnje opremljanje gasilcev po gasilskih enotah.
Tabela: Pregled nabave potrebne gasilske tehnike in sredstev po letih
Leto

Gasilska vozila
2014

Zaščitna sredstva

Skupaj

0,00

24.400,00

24.400,00

2015

90.000,00

24.400,00

114.400,00

2016

100.000,00

24.400,00

124.400,00

2017

100.000,00

24.400,00

124.400,00

2018

125.000,00

24.400,00

149.400,00

2019

190.000,00

24.400,00

214.400,00

2020

175.000,00

24.400,00

199.400,00

780.000,00

170.800,00

950.800,00

VIR: Dolgoročni program razvoja gasilstva v občini Kočevje v obdobju 2014-2020

Stanje projekta

OB048-14-0037 - Nakup opreme GZ -poraba požarne takse
Namen in cilj
Sredstva so namenska in se v celoti namenja za investicijo.

Stanje projekta

08029002 - Notranja varnost
OB048-15-0062 - Nadzor nad kritičnimi situacijami
Namen in cilj
Področje zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini. Sredstva so
namenjena za vzdrževalna dela na videokamerah na kritičnih lokacijah po mestu, nakupu in montaži
opreme za zagotavljanje varnosti na kritičnih lokacijah, cestah in parkiriščih ter druga vzdrževalna dela za
povečanje varnosti na prometnih površinah.

Stanje projekta
Projekt se izvaja skozi celotno leto.
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11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
OB048-15-0040 - Dežela rjavega medveda
Namen in cilj
JV regija je prepoznavna po svojih obširnih gozdovih in sodi med najbolj naravno ohranjene predele
Slovenije, pa tudi Srednje Evrope. Območje je z vidika EU eno najkompleksnejših in biotsko
najpomembnejših gozdnih ekosistemov. Posledično je celotno območje opredeljeno kot območje Nature
2000 tako po direktivi o pticah (SPA Kočevsko) kot tudi po direktivi o habitatih (SCI Kočevsko), vključeno
je v državno mrežo ekološko pomembnih območij (EPO) ter je pomembno za zagotavljanje genske
povezanosti populacij (npr. velike zveri).
Na projektnem območju je veliko delov narave, ki vsebujejo posebne vrednostne lastnosti.
Zaradi svojih naravnih posebnosti in znamenitosti območje privablja vedno več obiskovalcev. Njihovo
radovednost se bo »potešilo« z vzpostavitvijo osnovne izobraževalno-informativne infrastrukture v
prostoru. S tem se bo obiskovalce na mehek način usmerjalo v potovanju po gozdu in jih »zadržalo« stran
od najbolj zaščitenih območij – pragozda.
Na izbranih lokacijah bo vzpostavljena naslednja infrastruktura:
-

info točka oz. vstopna točka,

-

obnova objekta nekdanje žage z rekonstruirano žago, razstavnim prostorom ter prostorom
namenjenim obiskovalcem (predstavitve, predavanja, projekcije, delavnice…),

-

postavitev regijske poti v Kočevskem rogu »Mala pragozdna pot«, ki bi na nekoliko drugačen
in atraktiven način obiskovalcem predstavila mogočnost roških gozdov,

-

obnova gozdnih koč,

-

obnova krajšega odseka ozkotirne železnice v Rogu,

-

postavitev okolju prijaznih bungalovov – lesenih hišic

-

obnova ograje obore v Rogu ter postavitev enostavnih objektov namenjenih opazovanju živali.

-

obnova dela obstoječega objekta Zavoda za gozdove v Kočevski Reki, ki bo središče
predstavitve biotske raznolikosti območja. Lokacija bo glavna vstopna točka, poleg tega je
smotrno oblikovanje centra za izobraževanje lastnikov gozdov, šolarjev in širše javnosti
(gozdna pedagogika, delo v gozdu itd.).

Stanje projekta
Izdelan DIIP.

OB048-15-0119 - Vaška središča in objektov skupnega pomena v KS
Namen in cilj
Sredstva se namenjajo pripravi dokumentacije za primer prijave na različne razpise (idejne zasnove, DIIP,
PGD, PZI, pomoč pri pripravi dokumentacije).

Stanje projekta
V pripravi.
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OB048-17-0016 - Vaška jedra-danes za jutri
Namen in cilj
Osnovni namen investicije:
Ureditev vaškega jedra v Zgornjih Cvišlerjih in Dolnji Brigi v smislu večnamenskega odprtega prostora, ki
bo zagotavljal večnamensko rabo (prireditve, mesto druženja in zabave, športne prireditve, ipd).
Urejanje vaškega jedra v vasi Zgornji Cvišlerji se ureja na obstoječi točki združevanja, in sicer na parceli
št. 210/26, k.o. Željne, kjer že danes stoji oglasna tabla za potrebe vaščanov, in pa dve sadni drevesi.
Vaško jedro se ureja na način ustvarjanja prostora, ki je na eni strani vsaj delno zaščiten proti smeri ceste,
na drugi strani pa se odpira v razglede in ponuja prijetno točko srečevanja, počitka, ali druženja.
Vaško jedro se močno definira z osrednjo utrjeno potjo. Le-ta je v južnem delu jedra zelo široka, odprta,
vabi k sprehodu. Pot se kasneje zoži na normalno širino 1,2m in vodi v smeri dostopne poti na vaško
igrišče. Pred koncem poti umestimo tudi novo, pregledno in dostopno lokacijo za vaško oglasno desko.
Urejanje vaškega jedra v vasi Dolnja Briga je umeščeno slučaj stran od dejanskega jedra vasi pod lipami,
in sicer zaradi potreb prebivalcev in zmožnosti prostora. Na prvi lokaciji, kjer se vaščani že danes zbirajo
in družijo, se širše ureja vaško jedro, ki bo omogočil širjenje dejavnosti vaščanov in bo spodbujal socialno
vrednost ter napredek te odmaknjene vasice.

Stanje projekta
Izdelan DIIP, projekt je občina prijavila na 1. javni poziv CLLD.

OB048-17-0019 - Kali danes za prihodnost
Namen in cilj
Glavne aktivnosti:
-

obnova kala, postavitev treh informacijksih tabel ob njem,
raziskovanje živalskih in rastlinskih vrst kala ter življenjskih pogojev v kalu,
priprava didaktičnih gradiv za osnovnošolce in predstavitev izvedenih aktivnosti ter rezultatov
raziskovanja na potujoči razstavi,
priprava strategije upravljanja s kali v Občinah Kočevje, Kostel in Osilnica (analiza stanja,
smernice za vzdrževanje)
priprava in uprizoritev kulturnega programa o tem, kako so nekoč vaščani uporabljali kal v okviru
tradicionalne prireditve Prangerjada 2018,
predavanja o kalih in njihovemu pomenu na Kočevskem.

Pričakovani rezultati operacije:
-

izvedena gradbeno-obrtniška dela za ureditev kala v Predgradu.
izdelane in postavljene tri informativne table ob kalu v Predgradu.
organizirana tri predavanja kalih na Kočevskem in njihovem vsesplošnem pomenu.
objavljen 30 minutni prispevek o kalih na radiu.
pripravljen iz uprizorjen kulturni program na temo uporabe kala v preteklosti na Prangerjadi 2018
( scenarij, kostumi, rekviziti).
pripravljena in izvedena dva raziskovalna dneva za nadarjene,
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-

pripravljen in izveden naravoslovni dan,
razstava del otrok na šestih lokacijah,
zloženka o delu učencev,
promocija projekta na spletni strani vodilnega partnerja ter v lokalnih medijih.

Stanje projekta
Izdelan DIIP, projekt je občina prijavila na 1. javni poziv CLLD.

11029003 - Zemljiške operacije
OB048-15-0064 - Upravljanje z gozdovi
Namen in cilj:
Namen in cilj projekta je usmerjenost k nakupu gozdnih zemljišč v primerih, ko nakupi še niso povezani
s konkretnim projektom oz. konkretnemu pridobivanju gozdnih zemljišč.

Stanje projekta
V izvajanju.

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali
OB048-15-0030 - LIFE13 NAT/SI000314
Namen in cilj:
Glavni cilj projekta je izvedba konkretnih naravovarstvenih akcij, s katerimi bomo izboljšali habitatne
razmere in posledično vzpostavili ugodno stanje ohranjenosti za močno ogrožene gozdne ptice (divji
petelin, gozdni jereb, belohrbti detel in triprsti detel), edini par orla belorepca na Kočevskem ter izjemno
ranljiv podzemni ekosistem s človeško ribico kot glavnim indikatorjem stanja podzemnih voda. Namen je
očistiti jame in izboljšati stanje v podzemnih habitatih.

Stanje projekta:
Projekt se je prevesil v drugo polovico. V letu 2017 bomo izvedli še čiščenje treh jam, postavili 3
opazovalnice in nekaj ograj ter 14 tabel. V letu 2017 bomo zaključili z večino izvedbenih akcij. V letu 2018
bomo le spremljali rezultate in povečali promocijo projekta. Odobrena je dodatna zaposlitev. Projekt
poteka v skladu s projektno dokumentacijo.

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije
OB048-16-0021 - Energetski management
Namen in cilj:
Namen projekta je spremljanje porabe energije z energetskim knjigovodstvom ter izvedbi energetskega
menedžmenta.
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Stanje projekta:
V izvajanju.

12079001 - Oskrba s toplotno energijo
OB048-15-0066 - Energetska oskrba mesta
Namen in cilj:
Namen projekta je razvoj sistema daljinskega ogrevanja v Občini Kočevje tako v pogledu širitve sistema
kot kvalitete oskrbe. Cilj je pridobitev projektnih podlag za širitev in izboljšave ter gradnjo dopolnitve
sistema. Projekt je trajne narave, saj je potrebna nemotena oskrba in rast sistema.

Stanje projekta:
V izvajanju.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB048-15-0071 - Rekonstrukcija Roške c.
Namen in cilj
Predmet predvidenega gradbenega posega je rekonstrukcija državne ceste RT 917 (Roška cesta). V
sklopu investicije se bo izvedlo:
-

rekonstrukcijo regionalne ceste v širini, ki jo dopuščajo terenske razmere in obstoječa pozidava,
na odseku RT-917/3602 od km 1,050 do km 2,800 uredilo pločnik širine 1,5 m na desni strani,
na odseku RT-917/3621 od km 0,000 do km 0,240 in od km 0,310 do km 0,550 uredilo pločnik
po desni strani ter od km 0,545 do km 0,640 pločnik po levi strani,
smiselno uredilo prehode za pešce,
izvedlo ukrepe za umirjanje prometa v območju cerkve v Šalki vasi,
uredilo BUS postajališča,
višinsko in situativno uredilo vse priključke ter zagotovilo ustrezno preglednost na le-teh,
uredilo odvodnjavanje meteorne vode na celotnem obravnavanem odseku,
rekonstruiralo del fekalnega kolektorja v območju km 0,000 in km 0,100,
celostno uredilo prometno signalizacijo in prometno opremo,
celostno uredilo cestno razsvetljavo na obeh odsekih državnih cest.

Stanje projekta
Izdelana in s strani Direkcije RS za infrastrukturo potrjena projektna naloga, na podlagi katere se je
pristopilo k izdelavi projektne dokumentacije PZI.
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OB048-16-0022 - Investicijsko vzdrževanje mestnih in primestnih cest
Namen in cilj
Občina Kočevje je skladno z veljavno zakonodajo odgovorna za nemoten in varen promet na področju, ki
ga pokriva.
Pogoj za varnost so urejene in vzdrževane prometne površine, katere se vzdržujejo skladno z veljavno
zakonodajo, programi za vzdrževanje in posodabljanje ter glede na razpoložljiva finančna sredstva.
Investicijsko vzdrževanje zajema vzdrževanje in gradnjo lokalnih cest, javnih poti ter trgov, gradnjo in
investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi
varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa-grbine) ter druga manjša vzdrževalna dela za povečanje
varnosti na prometnih površinah. V letu 2018 se pristopi k rekonstrukciji Prešernove ulice, v sklopu katere
se rekonstruira voziščna konstrukcija, javna razsvetljava ter izvede navezava na meteorni kanal na Roški
cesti.

Stanje projekta
V letu 2017 se pristopi k pripravi projektne dokumentacije.

OB048-17-0022 - Brv Tesarska
Namen in cilj:
Namen in cilj investicije je zagotoviti boljšo pretočnost pešcev, kolesarjev, invalidov preko reke Rinže v
središče mesta Kočevje, kakor tudi navezave komunalne infrastrukture z obeh bregov reke Rinže preko
brvi.

Stanje projekta:
V letu 2018 se bo izbralo izvajalca, ki bo s svojo ponudbo točneje določil investicijsko vrednost. Sedanja
ocenjena vrednost temelji na projektantski oceni. Celotna izvedba in plačilo je predvideno v letu 2018.

13029003 - Urejanje cestnega prometa
OB048-17-0007 - Avtobusna postajališča
Namen in cilj
Z urejanjem avtobusnih postajališč se bo izboljšala prometna varnost ter izboljšala kvaliteta bivanja ljudi
ter razvoja podeželja. Pomanjkanje avtobusnih postajališč je predvsem na območju vasi: Šalka vas, Željne,
Spodnji Log, Klinja vas, Gorenje ter ostalih vasi v okolici. Vsakoletno se pristopi k ureditvi enega
avtobusnega postajališča na območju, ki se ga določi glede na potrebe ugotovljene s strani pristojne
službe oziroma predstavnikov KS.
Vsakoletno se tako predvideva ureditev enega avtobusnega postajališča, za katerega se planira odhodek
v višini 28.000,00 €/leto.

Stanje projekta
V pripravi.
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OB048-17-0026 - PARKiraj
Namen in cilj
Cilj projekta je urediti parkirišče pred športno dvorano v Kočevje, in sicer z zasaditvijo različnih dreves in
grmovnic, ki bi nudila dovolj sence parkiranim avtomobilom. Hkrati se bo dodatno uredil tudi skejt park.

Stanje projekta
V pripravi prijava na 2. javni poziv CLLD.

13029004 - Cestna razsvetljava
OB048-15-0073 - Javna razsvetljava
Namen in cilj
Zakon o cestah, Zakon o varnosti v cestnem prometu in zakon o prevozih v cestnem prometu ter Uredba
o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja, zavezujejo občine, da zagotavljajo osvetljenost v skladu
z evropskimi usmeritvami, da nadomeščajo stare svetilke JR z novimi varčnimi in učinkovitejšimi.
Pomembno pri tem je, da se uporabljajo ukrepi za zmanjševanje porabe električne energije, ki hkrati z
upoštevanjem mejnih vrednosti iz Uredbe zmanjšujejo svetlobno onesnaženost.
S širjenjem mreže javne razsvetljave se povečujejo tudi stroški za plačilo električne energije in stroški
tekočega vzdrževanja. Letno je poškodovanih 10-15% svetilk javne razsvetljave (vandalizem, prometne
nesreče).
160.000,00 € je namenjeno za plačilo električne energije za JR .
5.000,00 € je namenjeno za tekoče vzdrževanje (zamenjava sijalk, varovalk, dušilk…).
20.000,00 € je namenjeno za investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

Stanje projekta
Program se izvaja na letni ravni v povezavi z izkazanimi potrebami po vzdrževanju, plačilo energije in
omrežnine se izvaja skozi celo leto.

13039001 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture
OB048-15-0074 - Nivojski prehodi čez železniške proge
Namen in cilj
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je dne 21.9.2012 izdalo odločbo št. 411-30/2012/14-00711194,
na podlagi katere morata Občina Kočevje in Slovenske železnice – infrastruktura, d.o.o., najkasneje do
14.9.2018 urediti nivojske prehode čez regionalno železniško progo št. 82 Grosuplje – Kočevje.
V letu 2018 je potrebno pristopiti k urejanju povezovalne poti na levi strani železniške proge do priključka
na občinsko cesto št. LK 172051 na Trati. Planirani so odhodki v višini 97.000,00 €.

Stanje projekta
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Pred izvedbo projekta je potrebno pristopiti k izdelavi projektne dokumentacije PGD in PZI.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
OB048-15-0058 - Spodbujanje podjetništva
Namen in cilj
Sredstva so namenjena izplačilu dodeljenih nepovratnih sredstev v obliki dotacij in subvencij, ki se
razpišejo z javnim razpisom za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Kočevje. Podlaga za objavo
razpisa je Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja
gospodarstva v občini Kočevje in njegove spremembe. Sredstva se dodeljujejo pod pogoji in v mejah, ki
ne pomenijo kršitve sheme de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije EU št. 1407/2013. Po
pravilniku je možno razpisati sedem različnih ukrepov, na katere se lahko prijavijo samostojni podjetniki
posamezniki, mikro, mala in srednja podjetja, ki so registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah,
zadruge ter socialna podjetja. Vrste ukrepov in dodatni razpisni pogoji se določijo z vsakokratnim
razpisom.

Stanje projekta
Razpis se objavlja vsako leto, ukrepi in višina sredstev za posamezen ukrep se določijo pred objavo
razpisa.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki
OB048-16-0024 - Zapiranje odlagališča odpadkov
Namen in cilj:
Sredstva se namenijo za zapiranje odlagališča v skladu z izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem štev.
35467-31/2014-22 z dne 3.1.2017 ter izgradnji nadstrešnice na odlagališču Mozelj.

Stanje projekta:
Za zapiranje odlagališča je izdelan PZI s strani podjetja ECONO d.o.o. iz Ljubljane, za izgradnjo
nadstrešnice pa smo s strani UE Kočevje pridobili gradbeno dovoljenje.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
OB048-13-0047 - Izgradnja kanalizacijskega sistema
Namen in cilj:
V okviru projekta se gradijo dodatni kanali, ki so potrebni za povezavo posameznih stavb na novo zgrajeno
kanalizacijsko omrežje.

Stanje projekta:
v izvajanju.
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OB048-15-0017 - Ureditev infrastrukture v Koblarjih
Namen in cilj:
Namen projekta je izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacijskega sistema v naselju
Koblarji. Naselje šteje cca 342 prebivalcev in ima cca 80 objektov, ki se bodo priključevali na
kanalizacijski sistem. Za naselje Koblarji je predviden ločen sistem odvajanja in čiščenja odpadne vode.
Na koncu naselja se predvidi črpališče, ki preko tlačnega voda prečrpava odpadno vodo v kanalizacijo v
Stari Cerkvi.

Stanje projekta:
Projektna dokumentacija je v izdelavi.

OB048-15-0021 - Ureditev infrastrukture v Klinji vasi
Namen in cilj:
Namen projekta je izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacijskega sistema v naselju
Klinja vas. Naselje šteje cca 235 prebivalcev in ima cca 50 objektov, ki se bodo priključevali na
kanalizacijski sistem. Za naselje Klinja vas je predviden ločen sistem odvajanja in čiščenja odpadne
vode, ki se priključuje na novo zgrajeno kanalizacijo v naselju Željne

Stanje projekta :
Projektna dokumentacija je v izdelavi.

OB048-15-0023 - Ureditev infrastrukture v Cvišlerjih
Namen in cilj:
Namen projekta je izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacijskega sistema v naselju
Cvišlerjih. Naselje šteje cca 194 prebivalcev in ima cca 33 objektov, ki se bodo priključevali na
kanalizacijski sistem. Za naselje Cvišlerji je predviden ločen sistem odvajanja in čiščenja odpadne vode,
ki se priključuje na obstoječo kanalizacijo pri pokopališču v Kočevju.

Stanje projekta:
Projektna dokumentacija je v izdelavi.

OB048-15-0024 - Ureditev infrastrukture v Konca vasi
Namen in cilj:
Namen projekta je izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacijskega sistema v naselju
Konca vas. Za naselje Koblarji je predviden ločen sistem odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki se
priključuje v kanalizacijo v Stari Cerkvi.

Stanje projekta:
Projektna dokumentacija je v izdelavi.
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OB048-15-0036 - Vgradnja MKČN
Namen in cilj:
Sredstva se namenijo za vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav na poselitvenih območjih, kjer mora
po operativnem programu odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju občine Kočevje, odvajanje
zagotavljati občina. Male komunalne čistilne naprave se vgradijo na lokacijah, kjer bi bila izgradnja
javnega kanala zaradi oddaljenosti objektov neracionalna.

Stanje projekta:
Pred izvedbo projekta je potrebno pristopiti k izdelavi projektne dokumentacije PZI.

OB048-17-0027 - Modernizacija kanalizacijskega omrežja
Namen in cilj:
Namen projekta je rekonstrukcija in kanalizacijskega omrežja in obnovi črpališč v sklopu rekonstrukcije
in obnove cestišč.

Stanje projekta:
V izvajanju skladno s rekonstrukcijo ostale infrastrukture (ceste, pločniki).

16039001 - Oskrba z vodo
OB048-07-0143 - Vodovod Suha krajina
Namen in cilj
Namen investicije je zagotavljanje kvalitetne vode v področju Suhe krajine, ki zajema občine: Žužemberk,
Dobrepolje, Mirna peč, Dolenjske toplice in Kočevje. Delež Občine Kočevje zajema 14,1 % skupne
vrednosti investicije.

Stanje projekta
V teku je izvedbena faza, ki se bo v Občini Kočevje zaključila v letu 2018.

OB048-07-0144 - Vodovod Kočevje - Ribnica - Sodražica
Namen in cilj:
Izgradnja vodovodnega sistema v dolžini 65.570 m, z 12 črpališči, 4 vodohrani in 3 čistilnimi napravami,
s čemer se zagotovi bolj kakovostna in stabilna oskrba prebivalstva in gospodarstva s pitno vodo.
Finančni deleži po posameznih segmentih projekta:
Vrednosti izvajalskih pogodb
Vodovodni sistemi

V EUR (brez DDV)
18.333.109,42
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Čistilne naprave

5.500.000,00

Inženir/nadzor

455.000,00

Projektna dokumentacija

426.990,00

Obveščanje javnosti
SKUPAJ

27.750,00
24.742.849,42

Stanje projekta
Projekt je v izvajanju: trenutno izvedeno cca. 21.000 m vodovoda, vsi ostali objekti so v izgradnji.

OB048-17-0017 - Modernizacija in vzdrževanje vodovodov
Namen in cilj:
Namen projekta je rekonstrukcija vodovodnega omrežja v sklopu rekonstrukcije in obnove cestišč ter
železniške proge.

Stanje projekta:
V izvajanju skladno s rekonstrukcijo ostale infrastrukture (ceste, pločniki, železnica).

16039003 - Objekti za rekreacijo
OB048-17-0023 - Otroško igrišče -srce soseske
Namen in cilj
Cilj projekta je urediti otroško igrišče v Kidričevi ulici v sodoben, za različne generacije zanimiv prostor za
druženje in igro.

Stanje projekta
Izdelan DIIP, prijava na 2. javni poziv CLLD.

OB048-17-0028 - Zeleni sistem ob reki Rinži
Namen in cilj
Proračunska postavka je namenjena izvedbi natečaja za idejno zasnovo ureditve parkovnih površin ob
reki Rinži od Športne dvorane do parka pod Kmečkim trgom (pred zapornicami), za javno predstavitev
natečajnih elaboratov in izbor zmagovalca ter za projektiranje izbrane rešitve do nivoja za gradbeno
dovoljenje.
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Stroški zajemajo denarne nagrade, ki bodo podeljene natečajnim zmagovalcem in ostalim nagrajenim (tri
nagrade za prvouvrščene natečajnike in tri priznanja), stroške sodelovanja zunanje strokovne pomoči pri
izdelavi natečajne dokumentacije (dr. Ilka Čerpes, doc. Darja Matjašec, Marko Peterlin in mag. Jelka
Hudoklin), stroške javnega dogodka ob predstavitvi natečajnih elaboratov javnosti ter stroške razstave
elaboratov.
Cilj je pridobiti najbolj primeren projekt za gradbeno dovoljenje, ki bo upošteval socialne, ekonomske in
okoljevarstvene vidike in bo ustvaril kvaliteten prostor ob reki za občane.

Stanje projekta
Projekt se še ni začel.

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje
OB048-15-0059 - Obnova in pridobitev novih stanovanj
Namen in cilj
Dolgoročni cilj programa je izgradnja in pridobitev novih stanovanj bodisi znotraj obstoječega
stanovanjskega fonda bodisi z nakupom stanovanj na trgu. Z obnovo in pridobitvijo se izboljša kakovost
bivanja najemnikov stanovanj kot tudi skrb k čim večjemu zagotavljanju stanovanj in s tem reševanja
stanovanjske problematike upravičencev, ki so uvrščeni na prednostni red predhodno izvedenega javnega
razpisa.

Stanje projekta
Program se izvaja na letni ravni v povezavi z izkazanimi potrebami po predhodno izvedenih javnih razpisih za
dodeljevanje stanovanj v najem.

OB048-15-0060 - Investicijsko vzdrževanje stanovanj
Namen in cilj
Občina Kočevje upravlja 202 stanovanj, ki jih namenja reševanju stanovanjske problematike
upravičencem po prednostnem redu, na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa za stanovanja.
Najemnina za stanovanja je namenski prihodek in se ga znotraj integralnega proračuna namenja izvajanju
programa investicijskega vzdrževanja. Namen in cilji investicijskega vzdrževanja stanovanj je izboljšava
stanja stanovanjskega fonda, povečanje uporabnosti in vrednosti stanovanj, boljša energetska
učinkovitost objektov ter izboljšanje kakovosti bivanja v obstoječem stanovanjskem fondu najemnikov
teh stanovanj.

Stanje projekta
Investicijsko vzdrževanje stanovanj se izvaja na letni ravni na podlagi programa letnega vzdrževanja stanovanj,
v katerega so vključena investicijsko vzdrževalna dela po potrebah, ugotovljenih s strani pristojne službe
oziroma upravnega organa, upravnika in najemnikov poslovnih prostorov. Letni program investicijskega
vzdrževanja se med letom glede na izkazane potrebe spreminja in dopolnjuje.
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OB048-17-0031 Bivalne enote (stanovanjski zakon)
Namen in cilj
Dolgoročni cilj programa je izgradnja in pridobitev stanovanj bodisi znotraj obstoječega stanovanjskega
fonda bodisi z nakupom stanovanj na trgu za potrebe ureditve bivalnih enot za materialno in socialno
ogrožene občane, ki so iz različnih razlogov brez osnovnih bivanjskih razmer (deložacije, ipd.). Bivalne
enote se bi takšnim upravičencem dodeljevala v začasno uporabo v sodelovanju s Centrom za socialno
delo Kočevje. Načrtuje se, da bi zagotovili vsaj dve stanovanjski enoti za ta namen.

Stanje projekta
Za izvedbo projekta se načrtuje izdelava projektne dokumentacije in nakup stanovanja, ki bi se ga preuredilo
za namen bivalnih enot.

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč
OB048-15-0081 - Urejanje občinskih zemljišč
Namen in cilj
Namen in cilj projekta je urejanje občinskih zemljišč – geodetske izmere in prodajo zemljišč.

Stanje projekta
V pripravi.

16069002 - Nakup zemljišč
OB048-15-0083 - Nakup zemljišč
Namen in cilj
Namen in cilj projekta je nakup zemljišč, s katerimi se predvideva predvsem nakupe stavbnih zemljišč za
ureditev gospodarske javne infrastrukture, po potrebi tudi kmetijskih in gozdnih zemljišč, in sicer v
primerih, ko nakupi še niso povezani s konkretnim projektom in v skladu s sprejetim Letnim načrtom
pridobivanja za proračunsko obdobje.

Stanje projekta
V pripravi.

OB048-15-0084 - Menjava zemljišč
Namen in cilj
Namen in cilj projekta je menjava zemljišč zaradi realizacije izvedbenih prostorskih aktov oziroma
investicij ter urejanje premoženjskopravnih razmerij na nepremičninah v zasebni lasti, na katerih je že
zgrajena javna infrastruktura v lasti občine Kočevje.
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Stanje projekta
V pripravi.

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov
OB048-15-0013 - Rekonstrukcija in dozidava ZD Kočevje
Namen in cilj:
Gradnja novega prizidka s prostori urgence, rekonstrukcija obstoječe kleti ZD, zunanja ureditev z novim
parkiriščem za zaposlene, rekonstrukcija dotrajanega nadstreška proti Roški cesti. S tem se omogoči
sodobne pogoje za izvajanje službe nujne medicinske pomoči in izboljša pogoje izvajanja vseh ostalih
služb, ki se nahajajo v novih oz. adaptiranih prostorih, kar bo posledično vplivalo na boljše storitve in s
tem boljše počutje obiskovalcev in zaposlenih.

Stanje projekta
Izbran izvajalec GOI del, tako da se bo z izgradnjo pričelo v maju 2017.

18029001 - Nepremična kulturna dediščina
OB048-17-0032 – Projekt PROTECHT, Interreg central Europe
Namen in cilj
Projekt se osredotoča predvsem na razvoj izvedljivih in prilagojenih rešitev za ustvarjanje odpornosti
kulturne dediščine na poplave ter na viške meteorne vode ob hudih nalivih tako, da uporablja celovit in
mednarodni pristop. Glavni cilj le-tega je vključevanje ukrepov za pripravljenost na evakuacijo v primerih
nuje v regionalne in lokalne strategije.
Bolj detaljno bo ProteCHt projekt rezultiral v ICT-rešitvah (kataster in kartografija na spletu) in orodjih
(podporno orodje za odločitve, priročnik s priporočenimi ukrepi in vodič za situacije mednarodnih
reševalnih akcij) za pomoč pri upravljanju s tveganji in za zaščito kulturne dediščine centralne Evrope.
Pilotni ukrepi, izbrani na podlagi ogroženih področij za tveganje ter ranljivosti kulturne dediščine, bodo
uporabljeni za nadgraditev in oceno obstoječih ProteCHt strategij in za izboljšanje obstoječega načrta
upravljanja tveganj pri nesrečah ter politike ukrepanja občin centralne Evrope. Glavni učinek bo torej
prilagoditev politik vladnih organizacij skupaj s promocijo izboljšanih strategij in načrtov za zaščito
kulturne dediščine. Z doseganjem zastavljenih ciljev naj bi ProteCHt aktivno ciljal na potrebe in zahteve
deležnikov in določevalcev, odgovornih za blaženje učinkov nesreč ter zavarovanje območij kulturne
dediščine in tudi zagotovil aktivno vključevanje občanov/državljanov in lokalne skupnosti v proces
odločanja.
Poslovodeči partner: Institut znanosti za atmosfero in klimatske spremembe, Bolonija Italija in še 9
partnerjev iz območja Srednje Europe.
Trajanje projekta: od 1.7.2017 do 30.6.2020
Vrednost projekta: 2.321.150 EUR, od tega Občina Kočevje 189.630 EUR: 85 % EU sredstev (161.185
EUR) in 15 % lastnih sredstev za tri leta.
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Stanje projekta
V pripravi.

18029002 - Premična kulturna dediščina
OB048-15-0050 - Oprema v muzeju
Namen in cilj
Namen projekta je posodobitev dotrajane računalniške programske opreme. Dolgoročni cilj omenjenega
projekta pa je izboljšava vnosa podatkov kulturne dediščine v posodobljeno programsko računalniško
opremo Javnega zavoda Pokrajinski muzej Kočevje.

Stanje projekta
Za izvedbo projekta se načrtuje zbiranje ponudb za nakup računalniške opreme.

18039003 - Ljubiteljska kultura
OB048-15-0054 - IT - kulturna društva
Namen in cilj
Namen projekta je objava Javnega poziva društvom, ki delujejo v javnem interesu za nakup opreme. Cilj
projekta je pomoč društvom in izvajanje njihove redne dejavnosti, ki jo opravljajo v javnem interesu.
Za nakup opreme po Javnem pozivu se šteje:
-

nabava novih enotnih oblačil, ki jih člani kulturnega društva uporabljajo na javnih nastopih,
servisiranje in popravilo glasbenih instrumentov,

-

nakup novih glasbenih instrumentov,

-

nakup notne literature ter ostale tehnične opreme za potrebe izvajanja dejavnosti kulturnega
društva.

Stanje projekta
Za izvedbo projekta se načrtuje objava Javnega poziva.
18049004 - Programi drugih posebnih skupin

OB048-15-0055 - IT v posebne skupine
Namen in cilj
Namen projekta je objava Javnega poziva društvom, in sicer za investicijsko vzdrževanje in izboljšave
poslovnih prostorov, ki jih imajo v lasti. Cilj projekta je zagotovitev nemotenega delovanja izvajanja
osnovne dejavnosti in druženja članov kot tudi širše javnosti.

Stanje projekta
Za izvedbo projekta se načrtuje objava Javnega poziva.
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18059001 - Programi športa
OB048-07-0104 - Športna dvorana
Namen in cilj
Sklenjena je pogodba za finančni najem s postopnim odkupom (leasing) objekta za izvajanje pouka
športne vzgoje za potrebe gimnazije, srednje šole ter javnega programa športa v Kočevju.

Stanje projekta
V letu 2018 dokončno plačilo lizinga.

19029001 - Vrtci
OB048-15-0056 - Investicijsko vzdrževanje - VRTEC
Namen in cilj
Namen investicije so vzdrževalna dela v objektih Vrtca, in sicer za posodobitev pohištva in opreme v
enotah Vrtca. Oprema, predvsem v razdelilnih kuhinjah, je dotrajana in jo je potrebno posodobiti. Cilj
investicije je zagotoviti nemoteno izvajanje dejavnosti in doseganje oziroma ohranjanje predpisanih
minimalnih tehničnih pogojev.

Stanje projekta
Pripravlja se pregled stanja v objektih in določitev prioritet.

OB048-17-0014 - Izgradnja vrtca
Namen in cilj
Namen investicije je izgradnja novega objekta za potrebe izvajanja predšolske vzgoje, ki bo združil dve
obstoječi enoti, in sicer enota Čebelica in enota Kekec, v eno, 16-oddelčno, enoto. Investicijo bi izvedli v
javno-zasebnem partnerstvu, v katerem bi zasebni partner sprojektiral in izgradil vrtec, ki bo zadostoval
zahtevam Občine. V letu 2018 bodo sredstva namenjena za izvajanje supernadzora nad postopkom javnozasebnega partnerstva, stroške svetovanja in morebitno dodatno potrebno ozdelavo dokumentacije.
Cilj investicije je zagotoviti ustrezne prostorske kapacitete za izvajanje vzgojno-varstvenih dejavnosti,
povečati učinkovito rabo energije in energetsko učinkovitost javnih objektov, izboljšati pogoje za delo
strokovnega osebja in predvsem zagotoviti normativne in minimalne tehnične pogoje, ki jih določa
Pravilnik o normativnih in minimalnih tehničnih pogojih za prostore in opremo vrtca.

Stanje projekta
Aktivnosti so se pričele v letu 2017 s pripravo projektne in investicijske dokumentacije za izgradnjo, in
sicer za izdelavo geodetskega načrta, projektne naloge, izvedbo postopka javno-zasebnega partnerstva
in izdelavo investicijske dokumentacije (DIIP, PID, IP).
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19039001 – Osnovno šolstvo
OB048-15-0057 - Investicijsko vzdrževanje in oprema v osnovnih šolah
Namen in cilj
Namen investicije so vzdrževalna dela in posodobitve dotrajane opreme v šolah. Šolam so delno
zagotovljena sredstva v obliki investicijskih transferov, za preostali del bo ustanovitelj sam določil prioritet
za vsako šolo posebej. Transferi so predvideni za OŠ Zbora odposlancev, OŠ Ob Rinži, OŠ Stara Cerkev in
OŠ Ljubo Šercer. Cilj investicije je izboljšanje pogojev za delo v šolah.

Stanje projekta
Pripravlja se pregled stanje in določitev prioritetnih posegov.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
OB048-15-0047 - Bivalne enote
Namen in cilj
Projekt je kot prednostni uvrščen v RRP, ukrep 2.3.2 Vzpostavitev ustreznih pogojev za aktivno udeležbo
in nastanitev ranljivih skupin. Cilj projekta in ukrepa je analizirati potrebe oseb z motnjo v razvoju, razviti
skupnostne storitve in programe v procesu deinstitutionalizacije za ranljive ciljne skupine, v tem primeru
oseb z motnjo v duševnem razvoju. Cilj projekta je tudi usposobiti in izobraziti strokovno osebje, ki bo
skrbelo za ciljno skupno v bivalni enoti. Z načrtovanimi aktivnostmi se bo prispevalo k izmenjavi izkušenj,
rezultatov in dobrih praks. Da bi osebam z motnjo v duševnem razvoju omogočili njim normalno in
samostojno bivanje, se bo investiralo v obnovo objekta, ki bo namenjen stalnemu bivanju teh oseb.
Glavni namen projekta je urediti bivalno enoto, ki bo omogočala osebam z zmerno, težjo in težko duševno
motnjo, ki so starejše od 18 let, usposabljanje, delo, kulturno, socialno in rekreativno dejavnost.

Stanje projekta
V letu 2017 se bo izdelala projektna dokumentacija za prijavo na razpis.
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