III.
N A Č RT R A Z V O J N I H P R O G R A M O V

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.

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.

OB048-17-0037 - Proizvodni prostori - prizidek
Namen in cilj
V letu 2017 bomo pridobili gradbeno dovoljenje in izvedel se bo razpis za izbiro izvajalcev gradnje, nadzora
in koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu. V letu 2018 so sredstva v višini 497.000,00 EUR namenjena
izvedbi - izgradnji prizidka. V tem znesku so zajeti stroški gradnje, nadzora in koordinacije za varstvo in
zdravje pri delu. V letu 2018 se bo začela in končala gradnja prizidka k osnovnemu proizvodnemu objektu
na naslovu Trata XIV/6a.
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Stanje projekta
V pripravi.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
OB048-14-0036 - Nakup opreme - GZ, opremljanje štabov
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

Zaščitna sredstva

Skupaj

2014

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

OB048-14-0037 - Nakup opreme GZ -poraba požarne takse
Namen in cilj

Sredstva so namenska in se v celoti namenja za investicijo.
Stanje projekta

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
OB048-15-0040 - Dežela rjavega medveda
Namen in cilj

Predmet investicije je izgradnja zelenega mostu za zveri.
Zeleni mostovi za omogočanje prehoda živalskih vrstam čez infrastrukturo, ki jo je v okolju zgradil človek,
imajo dva glavna cilja: a) povezovanje habitatov in populacij prostoživečih živalskih vrst in b) zmanjšanje
smrtnosti prostoživečih živali zaradi povozov ter s tem tudi povečanje prometne varnosti ljudi.
Drugi del investicije se nanaša na ureditev Info točke na območju Žage Rog. Na tem območju bo dozidan
star objekt (nekdanji objekt žage), ki se bo uredil v info sobo o Naturi 2000. Tu se bo sprejemalo
obiskovalce ter jih na tak način načrtno vodilo po območju Nature 2000 oziroma ob robu pragozda.
Cilj projekta je varstvo in ohranjanje populacije rjavega medveda in območij Nature 2000.
Razlogi za investicijsko namero so:
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-

ohranjanje mikropopulacij medveda,
preprečevanje trkov med medvedi in avtomobili,
preprečevanje izgube medvedov,
ohranjanje kulturne dediščine,
ohranjanje naravne dediščine,
ozaveščanje in obveščanje obiskovalcev.

Stroški Občine Kočevje:
Popis del

Cena
DDV

brez Cena z DDV

Ureditev objekta

130.0000

158.600,00

Nakup opreme

40.000,00

48.800,00

1.117.000,00

1.500.000,00

Izgradnja zelenega mostu
Ostalo (stroški dela ipd.)

292.600,00

SKUPAJ

2.000.000,00

PREDVIDENI VIRI FINANCIRANJA

Stroški celotnega projekta
Lastna sredstva partnerji

135.000,00

Delež EU

3.150.000,00

Skupna vrednost projekta

4.500.000,00

0,00

1.000.000,00
2.000.000,00
3.000.000,00
4.000.000,00
5.000.000,00

OB048-17-0016 - Vaška jedra-danes za jutri
Namen in cilj

Vizija obeh urejenih vaških jeder je, da postaneta osrednje in odprto središče dogajanja, življenja in
druženja vseh generacij iz vasi. Cilj takšnega središča je, da vanj pritegnemo mlado generacijo, člane
društev, prijatelje, družine. Vaško jedro naj tako postane mesto, kamor bodo z veseljem prihajali vsi
domačini, ne glede na starost, spol, prepričanje, status,… To naj bo prostor, ki bo povrnil vaški skupinski
duh, ki so ga vasi nekdaj imele. Z ureditvijo vaških jedr bo Kočevska postala tudi turistično privlačnejša
za izletnike, pohodnike in sprehajalce.
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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)
Cilj investicije:
a. urediti vaško jedro, ki bo omogočilo ohranitev in nadaljnjo krepitev :
i na vasi (kulturne prireditve,..),

…),
e prireditev.
b. Z ureditvijo prometne infrastrukture povečati varnost občanov ter zagotoviti ustrezen ekološki
prispevek naložbe.
Kraj

Skupaj
DDV

Zgornji Cvišlerji

brez Skupaj z DDV

Delež Občine

Delež CLLD

9.409,71

11.479,94

4.893,14

6.586,80

Dolnja Briga

45.204,72

55.149,76

23.506,46

31.643,30

Skupaj

54.614,43

66.629,70

28.399,60

38.230,10

Stroški celotnega projekta
LASTNA SREDSTVA OBČINA

28.399,60

DELEŽ CLLD

38.230,10

SKUPNA VREDNOST PROJEKTA

66.629,70

0,00

10.000,00 20.000,00 30.000,00 40.000,00 50.000,00 60.000,00 70.000,00

Stanje projekta

Občina Kočevje se bo s projektom prijavila na 3. javni poziv CLLD.

OB048-17-0019 - Vaški kali danes - za jutri
Namen in cilj

Občina Kočevje je pridobila sredstva na razpisu CLLD, 1. poziv.
V Občini Kočevje je neuradno popisanih 58 različnih kalov, ki so tudi v zelo različnih stanjih: nekatere
ljudje vzdržujejo, drugi propadajo, za tretje se le komaj še ve, da so obstajali.
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Kal, »Vajsov« kal, grajski kal, je nekakšen poseben kal, NE, to ni kal, to je malo jezerce, to je
PREDGRAJSKO JEZERO.
Kal, s svojim obodom, predstavlja eno posebno naravno okolje. To ni kal kakšni se srečujejo na gmajni
ali kje drugje.
Nekoč je bil napajališče za žival, ki jih je gojil nekdanji oskrbnik Aueršpergovih posesti v Poljanski dolini
ob Kolpi, tudi sam kot kmet, kot poljedelec, ki je obdeloval njive in podobno. Takrat je od poti, ki vodi
proti vasi Paka neposredno od graščinskega poslopja, vodila pot od graščine do kala. Ta pot je dandanes
opuščena.
Sedaj je ta kal izbrala račja družina, ki pride na začetku pomladi, za svoje bivališče.
Nekoč je v njemu bilo veliko žab.
Kal v Predgradu vaščani že leta ne uporabljajo za osnovni namen napajanja živine, se pa v njem napajajo
divje živali. Kal se nahaja vzhodno od gradu in je zarasel, neurejen in težko dostopen in se sonaravno
uredi.
Kal se nahaja na parcelni številki 2707, k.o. Predgrad, dve tabli postavljeni na parc.št.2688, k.o. Predgrad.
2688,
Razlogi za investicijsko namero so:
1. Obnoviti in ohraniti vodni vir – kal ali lužo.
2. Preprečiti nadaljnje propadanje, zaraščanje in razvoj nadležnih žuželk.
3. Kalu vrniti eno od njegovih nekdanjih funkcij – druženje vaščanov.
4. Ozaveščati ljudi o pomenu ohranjanja vodnih virov.
5.Kal bo primer dobre prakse – ohranitev vodnega vira na sodoben način.
6. Razviti nov produkt, ki ga bodo vaščani lahko vključevali v svojo ponudbo (posebno v času večjih
prireditev).
Cilj projekta je varstvo okolja in ohranjanje narave.
Ostali cilji tega projekta so:
Ohranitev biotske raznovrstnosti in varovanje voda in tal,
Vzdrževanje kulturne krajine, ohranitev kulturne dediščine
Načrtovane aktivnosti izboljšujejo stanje okolja (pozitivno vplivajo na varovanje in ohranjanje
narave),
Načrtovane aktivnosti prispevajo k izboljšanju stanja okolja ali narave z ozaveščanjem
vplivati na večjo urejenost okolja,
zagotoviti zadovoljstvo obiskovalcev občine in turistov…
Skupna vrednost Sofinanciranje
projekta
CLLD

Lastni delež vseh
partnerjev

48.349,22

13.616,83

34.732,40
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Stroški Občine Kočevje
LASTNA SREDSTVA OBČINA

11.392,70

DELEŽ EU

20.536,06

SKUPNA VREDNOST PROJEKTA OBČINA

31.928,76

0,00

5.000,00 10.000,0015.000,0020.000,0025.000,0030.000,0035.000,00

OB048-17-0049 - Oskrba Kolpske doline
Namen in cilj

Občina Kočevje želi urediti oskrbo s pitno vodo v naselju Spodnja Bilpa. Na podlagi hidrogeološkega
kartiranja širše okolice se je določila lokacija za izvedbo hidrogeološke raziskave z globoko vrtino na
parceli 2044/10 k.o. Spodnji Log.
Obravnavano območje Spodnje Bilpe sodi v skupino kraški vodonosniki.
Izvedba vrtine je predvidena približno 230 m od središča vasi po dolini navzdol, nad cesto Žaga-Dol, na
parcelni številki 2044/0 k.o. Spodnji Log.
Po izvedbi vrtine se speljejo vodovodne cevi do hiš.
Cilj projekta je izboljšanje kakovosti življenja na podeželju.
Ostali cilji tega projekta so:
- zagotoviti čisto pitno vodo za prebivalce,
- zagotoviti vodo za delovanje turističnega objekta,
- omogočiti priseljevanje novih prebivalcev in s tem oživljanje podeželja.
Popis del

Cena z DDV

Vrtina - vse

35.544,70

Vodovod

92.455,30

Rekonstrukcija
Nadzor

1.500,00
500,00

Projektna dokumentacija

41.895,00

Mehke vsebine projekta (glede na razpis)

20.000,00

SKUPAJ

191.895,00
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Od tega je predvidena pridobitev sredstev EU –CLLD v višini 80.000,00 EUR. Lastni delež torej znaša
111.895,00.
Višina predvidenih sredstev se lahko zniža, saj za vodovod še ni pripravljena celotna dokumentacija in
popis del.

Sredstva
LASTNA SREDSTVA OBČINA

111.895,00

DELEŽ EU

80.000,00

SKUPNA VREDNOST PROJEKTA

191.895,00

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

Stanje projekta

OB048-17-0050 - Projekt Lokomotiva
Namen in cilj

Predmet investicije se nahaja na parcelni št. 2133, k.o. Kočevje – objekt, ki bo preurejen za potrebe
železniškega muzeja ali hiše eksperimentov, s katerim bo upravljal Pokrajinski muzej Kočevje.
Na delu parcele št. 2111/36 bo razstavljena lokomotiva, ki se trenutno nahaja v objektu, ki bo predmet
investicije, in vagoni.
Parcele so sicer v lasti Slovenskih železnic, vendar ima Občina Kočevje z njimi sklenjeno 10-letno najemno
pogodbo št. 10103-213/2017-LM.
Razlogi za investicijsko namero so:
- ohranitev enote kulturne dediščine – nepremična dediščina,
- ohranitev in obnova premične dediščine – lokomotiva, vagoni,
- urejeno okolje ob obnovljeni železniški postaji,
- dodatna ponudba predstavitve kulturne dediščine Pokrajinskega muzeja Kočevje,
- možnost vključevanja predstavitve kulturne dediščine v turistično ponudbo destinacije.
Popis del
Ureditev objekta
Restavracija lokomotive

Cena
DDV

brez DDV

Cena z DDV

105.574,81

21.114,96

126.689,77

40.000,00

8.800,00

48.800,00
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Restavracija dveh vagonov
Ureditev muzeja
SKUPAJ

12.400,00

2.728,00

15.128,00

100.000,00

22.000,00

122.000,00

275.974,81

54.642,96

330.617,77

Predvideni viri financiranja
LASTNA SREDSTVA OBČINA

109.838,29

DELEŽ EU

220.779,48

SKUPNA VREDNOST PROJEKTA

330.617,77

0,00

50.000,00 100.000,00 150.000,00 200.000,00 250.000,00 300.000,00 350.000,00

Stanje projekta

OB048-17-0059 - LIFE partnerstvo za vode
Namen in cilj

Projekt je prijavljen na projekt LIFE.
Trajanje projekta: 1.9.2019 – 31.8.2014.
Vodilni partner v projektu je Občina Kočevje, ostali partnerji so še:
-

Farme Ihan,
Občina Črnomelj,
Občina Krško,
Geološki zavod Slovenije,
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije,
Kmetijski inštitut Slovenije,
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Občina Pazin,
Univerza v Ljubljani.

Cilj projekta LIFE Partnerstvo za vode je
vzpostaviti ekipo t.i. partnerstvo za vode na regijskem nivoju, ki bo s pomočjo deležnikov
ozaveščala o pomenu ohranjanja pitne vode in uporabo vode za namakanje v kmetijstvu.
Partnerstvo za vodo v občini Krško
Izvedba vseh predvidenih aktivnosti, potrebnih za delovanje partnerstva za vodo.
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Demonstracijski namakalni sistem
V tem okviru bo podrobneje obdelana problematika namakanja na telesu podzemne vode Krško polje v
skladu s predlogom g. Jurečiča. Med drugim je eden od ciljev namakalnega sistema testni poizkus učinkov
namakanja iz vrtin na območju podzemne vode Krškega polja.
Testne kmetijske površine za ugotavljanje učinkov dodatno obdelanih živinskih gnojil na
podzemno vodo
Poleg vplivov prašičje gnojevke bodo na testnih površinah opredeljeni še vplivi na podzemno vodo
digestata in komposta iz prašičje gnojevke. Izbor tipičnih kultur na testnih površinah izvede KGZ Novo
mesto, vplive na talno in podzemno vodo pa Biotehniška fakulteta ter Geološki zavod Slovenije.
Testiranje možnosti kompostiranja prašičje gnojevke skupaj z zelenim komunalnim odrezom
Testiranje bo potekalo na Farmi Ihan na Krškem polju.
Promocija varovanja virov pitne vode v osnovnih šolah
Promocijske aktivnosti bodo izvedene na dveh osnovnih šolah, ki se nahajata na območju Partnerstva za
vodo.
Partnerstvo za vodo v občini Črnomelj
Izvedba vseh predvidenih aktivnosti, potrebnih za delovanje partnerstva za vodo.
Izobraževalno – demonstracijski center za kraške vode
Izobraževalno – demonstracijski center bo lociran ob izviru Jelševnik. V centru bo združeno več vsebin:
občutljivost kraških vodonosnikov za onesnaženje, kraška podzemna vod kot biotop črnega močerila,
vpliv kmetijske dejavnosti na kakovost kraških vod ipd.
V izviru Jelševnik bo montirana merilna oprema, ki bo omogočila zvezno spremljanje sprememb nivoja,
temperature, električne prevodnosti, motnosti in nitratov v kraški podzemne vode.
Ureditev štirih kraških izvirov za izobraževalno - turistične namene
Gre za nadaljevanje aktivnosti evropskega projekta Viri življenja, v okviru katerega je bilo urejeno večje
število izvirov in drugih vodnih objektov na območju občine Črnomelj. V štirih izvirih bo montirana merilna
oprema, ki bo omogočila zvezno spremljanje sprememb nivoja, temperature ter električne prevodnosti
kraške podzemne vode. Obiskovalec bo podrobnejše podatke o izviru ter njegovo trenutno stanje lahko
spremljal preko spletne aplikacije, ki bo dostopna s pomočjo QR kode na informativni tabli ob izviru.
Stanje izvira bo možno spremljati tudi v izobraževalno – demonstracijskem centru za kraške vode ob izviru
Jelševnik.
V vzorcih vode iz štirih kraških izvirov bo vsak mesec izmerjena tudi koncentracija nitratov, motnosti ter
skupnega organskega ogljika kot indikatorja organskega onesnaženja kraške vode.
Izdelava računalniške aplikacije za prikaz značilnosti in trenutnega stanja kraških izvirov
V računalniško aplikacijo se bodo preko GSM signala stekali podatki meritev na posameznih opazovanih
kraških izvirih. Aplikacija bo pripravila podatke na uporabniku prijazen in zanimiv način. Računalniška
aplikacija bo dostopna tudi s pomočjo QR kod na informativnih tablah ob izvirih.
Promocija varovanja virov pitne vode v osnovnih šolah
Promocijske aktivnosti bodo izvedene na dveh osnovnih šolah, ki se nahajata na območju Partnerstva za
vodo.
Opcija: Priprava strokovnih predlogov za zmanjšanje negativnih okoljskih vplivov iz farme
prašičev in bioplinarne
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Obdelana bi bila možnost odstranjevanja smradu ter zmanjšanje izpiranja hranil v tla in kraško podzemno
vodo.
AKTIVNOSTI OBČINE KOČEVJE
Izdelava testnega prototipa male bioplinske naprave za predelavo prašičje gnojevke
Uporaba bioplina kot nadomestnega energenta za ogrevanje hlevov na farmi prašičev Klinja vas
ter za ogrevanje javnega rastlinjaka
Izdelava prototipa elementa za pokritje lagun gnojevke na farmi prašičev Klinja vas
Inovativni prototip bo ključni del izobraževalno - demonstracijskega centra za tehnologije obdelave
odpadkov iz živinoreje. Prototip bo imel sledeče funkcije oziroma značilnosti: preprečevanje smradu iz
lagune, preprečevanje uhajanja toplogrednih plinov v atmosfero, preprečevanje povečevanja volumna
gnojevke zaradi vpliva meteornih vod, zajem bioplina iz lagune.
Promocijski kombi za prevoz šolskih otrok s pogonom na biometan
Biometanska polnilna postaja za vozila v centru Kočevja
Briketiranje trdne faze prašičje gnojevke s ciljem izdelave organskega gnojila za uporabo v
vrtnarstvu, sadjarstvu in vrtičkarstvu
Promocija varovanja virov pitne vode v osnovnih šolah
Promocijske aktivnosti bodo izvedene na dveh osnovnih šolah, ki se nahajata na območju Partnerstva za
vodo.
Poleg investicijskega dela, bo občina Kočevje prevzela še aktivnost desiminacija – splošno in desiminacija
»bioplinarna«.

Viri financiranja
SOFINANCIRANJE EU

2.006.728,00

SKUPNA VREDNOST UPRAVIČENIH STROŠKOV

3.344.551

SKUPNA VREDNOST PROJEKTA

3.458.701

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000
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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.

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.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB048-15-0069 - Podgorska ul. od križišča do priključka CGP
Namen in cilj Predmet predvidenega gradbenega posega je rekonstrukcija Podgorske ulice (LC 172021)
od križišča z LC 172421 do priključka CGP v Kočevju. V sklopu rekonstrukcije ceste je potrebno urediti
hodnike za pešce, komunalno infrastrukturo in obnovitev vseh obstoječih hišnih priključkov oziroma
dovozov do objektov.
V letu 2018 se planirajo sredstva za odkup zemljišč v višini 5.000 €.
Stanje projekta

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,
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-

rekonstruiralo del fekalnega kolektorjav 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
Izdelan je projekt PZI, ki je v recenziji na DRSI-ju. Ministrstvo je pristopilo k parcelaciji ter odkupom
potrebnih zemljišč.
OB048-16-0022 - Investicijsko vzdrž. mestnih in primestnih cest
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. Sredstva na proračunski postavki se namenijo za ureditve nove ceste
za objekt "Rušenje obstoječega poslovnega objekta in novogradnja štirih večstanovanjskih objektov v
Kočevju" ter sofinanciranje izgradnje krožišča pri "Gradbenem".
Stanje projekta

Za krožišče je izdelana projektna naloga, trenutno je v fazi priprava projekta PZI (na podlagi izdelanega
PZI projekta se bo pristopilo k podpisu sofinancerskih pogodb).

OB048-17-0003 - Popravilo mostov
Namen in cilj Ker sta oba mosta preko Rinže v Livoldu že nevarna , pristopamo k popravilu obeh mostov.

Stanje projekta Predlogi sanacije so narejeni, v letu 2018 bomo popravili en most in v letu 2019 bomo
popravili drugi most.

OB048-17-0006 - Promenada prosojne njive
Namen in cilj

V letu 2018 se pristopi k parcelaciji in odkupu zemljišč za izvedbo kolesarske povezave ter pločnika od
jezera do podvoza na Trati. Projekt zajema ureditev obojestranske kolesarske povezave, pločnika ter
javne razsvetljave.
Za parcelacijo ter odkup potrebnih zemljišč je potrebno zagotoviti 11.000,00 EUR.

Stanje projekta
Izdelana je projektna dokumentacija PGD in PZI, v letu 2018 se pristopi k parcelacijam in odkupom
potrebnih zemljišč.

OB048-17-0051 - Trajnostna mobilnost
Namen in cilj

Med ukrepe trajnostne mobilnosti spada reševanje ukrepov kot so: izvajanje in posodobitve CPS-ja,
pilotna izvedba območij prijaznega prometa, izgradnja brvi, urejanje zelenega sistema ob reki Rinži,
sistematično odpravljanje ovir – varne šolske poti ter odpravljanje ovir za gibalno ovirane, vzpostavitev
pilotnega projekta Peš-bus in BICI-vlak na OŠ, izgradnja peš povezav, nakup električnih koles ter ureditev
polnilnic za električna kolesa ter vozila, urejanje sistema izposoje javnih koles, varni dostopi do postaj in
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postajališč javnega potniškega prometa, izvedba ukrepov za umirjanje prometa na prometnih površinah,
ureditev pločnikov, kolesarskih stez, prehodov za pešce, postajališč javnega potniškega prometa, sistem
P+R, urejanje parkirišč za kolesa, izvedba pilotnega projekta zapiranje mestnega jedra za motorni promet,
načrt celovitega urejanja parkiranja v Kočevju, izobraževalno –ozaveščevalne dejavnosti o trajnostni
mobilnosti…
Stanje projekta

13029003 - Urejanje cestnega prometa
OB048-17-0007 - Avtobusna postajališča
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 Ljubljanski cesti v Kočevju. 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.
Stanje projekta

OB048-17-0053 - Prehodi za pešce
Namen in cilj

V občini Kočevje imamo veliko prehodov za pešce, ki ne zagotavljajo varnega prehajanja čez cesto. Z
namenom izboljšati varnost na prehodih, je potrebno pristopiti k urejanju le teh v skladu z zakonodajo. V
sklopu urejanja prehodov za pešce se ureja čakalne površine pred prehodom z dostopi (pločniki),
razsvetljava, prometna signalizacija…Problemi se pojavljajo predvsem na državnih cestah v naseljih ter
Ljubljanski cesti. V naslednjem letu se za urejanje prehodov planirajo sredstva v višini 30.000,00 €.

Stanje projekta
Smo v fazi priprave dokumentacije za ureditev dveh prehodov za pešce na Ljubljanski cesti.

13039001 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture
OB048-15-0074 - Nivojski prehodi čez želežniške 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.
Občina Kočevje, Ministrstvo za infrastrukturo in SŽ infrastruktura imajo podpisan sporazum o
medsebojnih obveznostih pri ureditvi in ukinjanju nivojskih prehodov ter gradnjo nadomestnih povezav
na območju Občine Kočevje na železniški progi 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 ter ureditvi nivojskega prehoda med naseljema Mrtvice in Stara
Cerkev. Planirani so odhodki v višini 159.625,00 €.
Stanje projekta

Trenutno se izvaja premik ceste v Stari cerkvi, sledi urejanje nivojskega prehoda, zaključek del predviden
v 2018.
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13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje
OB048-14-0056 - Dostop do širokopasovnega interneta
Namen in cilj

Širokopasovni internet želi občina pripeljati do prav vsakega gospodinjstva.
Stanje projekta

OB048-15-0029 - Razvoj odprtega širokopasovnega omrežja
Namen in cilj

V konzorciju za prijavo na razpis za gradnjo, upravljanje in vzdrževanje širokopasovnega omrežja
elektronskih komunikacij so občine: Kočevje, Kostel, Sodražica, Osilnica, Dobrepolje, in Ribnica. Na
občinskih svetih so vse občine potrdile Predinvesticijsko zasnovo, Dokument identifikacije investicijskega
projekta in Načrt razvoja širokopasovnega omrežja v skupini občin . Cilj projekta je v vsa gospodinjstva
pripeljati omrežje. Občine čakajo na razpis, da bodo kandidirale na nepovratna sredstva.

Stanje projekta
Občine čakajo, da bo s strani Ministrstva za javno upravo objavljen razpis, ki je po informaciji Ministrstva
v intenzivni pripravi za objavo.

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 z vsakokratnim
razpisom.
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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 projekt: Projekt je v izvajanju. V skladu s pogodbenimi določili se investicija v izgradnjo
nadstrešnice zaključi v letu 2018, dokončno zaprtje odlagališča pa se pričakuje v letu 2019.

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

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 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:v izvajanju v skladu s potrebami.

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).

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot
OB048-16-0028 - Jez na jezeru v Kočevski Reki
Namen in cilj: Namen je rekonstruirati jez na jezeru v Kočevski Reki. S tem bi izboljšali mehansko
odpornost in stabilnost objekta in izboljšati vodni režim jezera. S tem bi zadostili tudi ciljem kot so:
varovanje okolja (erozije, poplave) in zagotavljanje pogojev za gospodarski razvoj.
Stanje projekta: Trenutno smo v fazi gradnje, ker pa nam vremenske razmere ne dopuščajo končanje
izdelave podslapja, bomo projekt zaključili v letu 2018.

16029003 - Prostorsko načrtovanje
OB048-07-0046 - Občinski prostorski načrt (Strategija in )
Namen in cilj
Stanje projekta

16039001 - Oskrba z vodo
OB048-07-0143 - Vodovod Suha krajina
Namen in cilj: Izgradnja vodovoda Suha Krajina bo omogočala normalno vodooskrbo vasi Mala gora,

Vrbovec Polom, Seč in naprej v občino Dobrepolje, ter vasi Stari Log, Smuka in naprej v občino
Žužemberk, Mirna peč in Dolenjske toplice.
Stanje projekta Trenutno smo v fazi gradnje omenjenih vodovodov, projekt pa bomo zaključili 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. 31.700 m vodovoda, vsi ostali objekti so v izgradnji.
Dokončanje izgradnje je predvideno v letu 2019.

OB048-17-0054 - Modernizacija in vzdrževanje vodovodov
Namen in cilj Namen projekta je rekonstrukcija vodovodnega omrežja v sklopu rekonstrukcije in obnove
cestišč.
Stanje projekta V izvajanju skladno z rekonstrukcijo ostale infrastrukture (ceste, pločniki, železnica).

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
OB048-17-0029 - Urejanje pokopališč
Namen in cilj:Vsako leto se sredstva namenijo urejanje in investicijsko vzdrževanje pokopališč v Občini
Kočevje.
Stanje projekta: Program se izvaja na letni ravni na podlagi potreb, ugotovljenih s strani javnega
komunalnega podjetja in članov krajevnih skupnosti.

16039003 - Objekti za rekreacijo
OB048-17-0023 - Otroško igrišče -srce soseske
Namen in cilj

Otroško igrišče v Kidričevi je bilo zgrajeno v 60-ih letih prejšnjega stoletja in je tedaj veljalo za moderno
in učinkovito igrišče. Vse od samega nastanka pa se v samo igrišče ni veliko vlagalo. Kovinska igrala brez
primerne podlage se je le osvežilo z novo barvo. Kljub vsemu, je omenjeno otroško igrišče še vedno
obiskano, saj je edina travnata površina, primerna za igranje in tekanje, sredi velikega blokovskega
naselja. Igrala pa so dotrajana (razen velikega vrtiljaka, ki bo v novem projektu ohranjen) in velikokrat
celo nevarna, postavljena so na območjih, kjer ni zasaditve dreves, ki bi v vročih dneh nudila senco
uporabnikom otroškega igrišča.
RAZLOGI ZA INVESTICIJSKO NAMERO
Mlade in srednje generacije so danes generacije računalnikov in telefonov, ki se raje zadržujejo v svojih
prostorih, kot da bi se gibali v naravi. Posledica tega je povečana telesna teža pri vseh generacijah, vse
manj je neposrednih stikov med mladimi, kot tudi med mlado in starejšo generacijo, s čimer se
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onemogoča prenos znanj. Mladi, predvsem otroci, tako težje spoznajo sebe in svoje sposobnosti, svet in
svoj odnos do njega.
V Kočevju oz. tudi v okoliških blokih živi veliko priseljenih družin. Otroško igrišče in dogajanje na njem bi
pomenilo za otroke teh družin hitrejšo socializacijo. Ko se otroci med seboj igrajo, jih socialne razlike ne
motijo.
Otroško igrišče v Kidričevi ulici se nahaja sredi široke blokovske soseske, kjer prebivajo različne
generacije, ki se radi zadržujejo na igrišču. Igrišče je sedaj neurejeno, z zastarelimi igrali, ki mladim
obiskovalcem ne nudijo kvalitetnega gibanja in učenja.
Omenjeno otroško igrišče bi predstavljal vzorčen primer urejenega otroškega igrišča, ki bi nudil prostor
za druženje in rekreacijo različnim generacijam. S sodobnimi igrali in vodenimi aktivnostmi (delavnice,
bralni večeri, ure gibanja, igranja iger z žogo, organizirana vadba), bi povečali gibljivost vseh generacij,
hkrati pa povečali medsebojno komunikacijo med različnimi generacijami.
Otroško igrišče predstavlja tudi okoljsko ozaveščanje – skozi uporabo recikliranega materiala se
izobražuje o pomenu varstva okolja.
Urejeno otroško igrišče bo namenjeno tudi aktivnostim populaciji z motnjo v duševnem razvoju oziroma
se bo ta populacija vključevala v aktivnosti na igrišču, s čimer se bo ta populacija povezala z lokalno
skupnostjo, s čimer se bodo odpravljali najrazličnejši predsodki.
Urejeno otroško igrišče torej ne bo klasično igrišče – to bo prostor za druženje in posedanje, ki poleg
prostora za otroško igro in vzpodbujanja otroških motoričnih sposobnosti ohranja parkovni značaj
prostora in spodbuja k spoznavanju naravnih materialov in različnih rastlin, ki jih najdemo v lokalnem
okolju.
Osnovni namen investicije: ureditev otroškega igrišča z namenom večnamenskega odprtega prostora,
ki bo zagotavljal večnamensko rabo
Cilj investicije:
Za projekt je izrisan načrt ureditve otroškega igrišča, izdelan popis del in pridobljena ponudba. Ravno tako
je za projekt narejen DIIP, na podlagi katerega je uvrščen v NRP in pripravo proračuna za leto 2018.
Komu je namenjen projekt in kdo so njegovi končni uporabniki:
-

Prebivalci soseske
Širše lokalno okolje in ranljive skupine:
Starejši, otroci, ženske in osebe z motnjami v duševnem razvoju.

Urejeno otroško igrišče bo namenjeno tudi aktivnostim populaciji z motnjo v duševnem razvoju oziroma
se bo ta populacija vključevala v aktivnosti na igrišču, s čimer se bo ta populacija povezala z lokalno
skupnostjo, s čimer se bodo odpravljali najrazličnejši predsodki.
V Kočevju oz. tudi v okoliških blokih živi veliko priseljenih družin. Otroško igrišče in dogajanje na njem bi
pomenilo za otroke teh družin hitrejšo socializacijo. Ko se otroci med seboj igrajo, jih socialne razlike ne
motijo.
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Viri financiranja
LASTNA SREDSTVA OBČINA

54.668,92

DELEŽ EU

79.899,78

SKUPNA VREDNOST PROJEKTA

134.568,70

0,00 20.000,00
40.000,00
60.000,00
80.000,00
100.000,00
120.000,00
140.000,00
160.000,00

Sredstva po partnerjih
Klub mladih - PP

10.439,20

Občina Kočevje -PP

Komunala Kočevje - VP
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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.
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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.

OB048-17-0044 - Nakup objektov-namenska najemna stanovanja
Namen in cilj

Namen in cilj projekta je nakup objektov za namen reševanja stanovanjske problematike socialno
ogroženih oseb.
Stanje projekta

V pripravi.

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč
OB048-17-0056 - Komunalno opremljanje industrijske cone LIK
Namen in cilj: V sklopu proračunske postavke se predvideva razširitev in infrastrukturna ureditev
(energetsko in komunalno) industrijske cone LIK. Z izvedbo projekta želi Občina Kočevje zagotoviti
pogoje za razvoj in rast podjetij, ki bodo prispevala k hitrejšemu razvoju gospodarstva občine ter
omogočila ustvarjanje novih delovnih mest, s tem se bo pripomoglo k uravnoteženemu regionalnemu
razvoju.
Investicija se bo izvajala v letu 2018.
Finančna konstrukcija predvideva da bo 78,59% upravičenih stroškov pridobljenih iz naslova javnega
razpisa, preostalih 21,41% upravičene in neupravičene vrednosti projekta pa bo financirala občina.
Stanje projekta: Projekt je prijavljen ja javni razpis za sofinanciranje operacij ekonomsko-poslovne
infrastrukture v letih 2017 in 2018, ki se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske
kohezijske politike v obdobju 2014-2020.«prednostne osi »dinamično in konkurenčno podjetništvo za
zeleno gospodarsko rast; prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje
gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi
inkubatorji«; specifičnega cilja »povečanje dodane vrednosti MSP«

OB048-17-0057 - Komunalno opremljanje industrijske cone LIK -III
Namen in cilj V okviru investicije se predvideva razširitev industrijske cone LIK III, ureditev energetske
infrastrukture (daljinsko ogrevanje, električno omrežje) ter komunalne infrastrukture (vodovod, sanitarna
kanalizacija)
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Razlog za investicijski projekt »KOMUNALNO OPREMLJANJE INDUSTRIJSKE CONE LIK III.« v Kočevju je
zagotovitev pogojev za razvoj in rast podjetij, ki bodo prispevala k hitrejšemu razvoji gospodarstva občine
ter omogočila ustvarjanje novih delovnih mest.
Ocenjena vrednost celotne investicije znaša 1.008.900,00 EUR, izvajala pa se bo v letu 2018 in 2019.

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

Dela so se pričela izvajati. Terminski plan in podpisana pogodba je predvidevala dokončanje del avgusta
2018. Zaradi nezmožnosti zapiranja finančne konstrukcije s strani Občine, pa se končanje del zamakne v
leto 2019.

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja
OB048-17-0058 - Preventivni programi v zdravstvu
Namen in cilj

Zdravstveni dom Kočevje se prijavlja na razpis «Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo
izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih – sklop1«, ki ga je objavilo Ministrstvo
za zdravje 13.10.207. V primeru, da Zdravstveni dom Kočevje pridobi razpisa sredstva za izvajanje, se
bodo v Zdravstvenem domu uvedli nove aktivnosti, in sicer:
- delovanje novih struktur v zdravstvenih domovih za podporo izvajanju integrirane preventive kroničnih
bolezni in zmanjševanju neenakosti v zdravju,
- delovanje centrov za krepitev zdravja,
- izvajanje nadgradenj pri preventivnih pregledih otrok in mladostnikov,
- izvajanje dodatnih preventivnih aktivnosti patronažne službe,
- aktivnosti za zagotavljanje enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin,
- vzpostavitev in delovanje struktur na ravni lokalne skupnosti po modelu skupnostnega pristopa za
krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju.
Za izvajanje zgoraj naštetih aktivnosti bo moral ZD vzpostaviti delovanje naslednjih strokovnih skupin:
- strokovno skupino ZD za preventivo,
- koordinativni tim za PZV otrok in najstnikov,
- preventivni tim za otroke in mladostnike posamezne šole,
-koordinativni tim za preventivno zdravstveno varstvo odraslih,
- integriran CKZ,
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- tim za izvajanje programa za krepitev zdravja ter aktivnosti za krepitev zdravja in zmanjševanja
neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti.
Ustanoviteljica javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje je Občina Kočevje. V 1. členu Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje (Uradni list RS, št. 63/2014, 84/2015) je določeno,
da se javni zavod ustanovi za opravljanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni.
V 26. členu prej citiranega Odloka so ZD dane v upravljanje nepremičnine, katere lastnica je Občina
Kočevje. Med te nepremičnine sodi tudi stavba ZD, Roška cesta 20, ki se nahaja na parcelni številki
1485/6, k.o. Kočevje. V tej stavbi se v drugem prostoru tudi nahajajo prostori, ki bodo namenjeni za
izvajanje preventivnih programov. Ker je Občina Kočevje kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati ustrezne
delovne pogoje za izvajanje programov ZD, se bo prijavila na že prej omenjeni javni razpis Ministrstva za
zdravje, in sicer na sklop 2. Občina Kočevje bo izvedla investicijo (rekonstrukcijo obstoječih prostorov),
kupila pohištveno opremo in opremo, ki je določena v razpisu.

Vir financiranja
LASTNA SREDSTVA OBČINA

0,00

DELEŽ MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE

129.567,72

SKUPNA VREDNOST PROJEKTA

129.567,72

0,00

20.000,0040.000,0060.000,0080.000,00100.000,00
120.000,00
140.000,00
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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.

18029001 - Nepremična kulturna dediščina
OB048-17-0033 - 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.

Stanje projekta
V pripravi.
362

18029002 - Premična kulturna dediščina
OB048-17-0061 - Projekt-Kočevarski spomeniki
Namen in cilj

Ugotavlja se, da vedno več starih spomenikov nekdanjih prebivalcev Kočevske, propada, zato bo Občina
pripravila projekt obnove in ohranjanja le-teh. Projekt se bo prijavil na razpis CLLD.
Stanje projekta

18039003 - Ljubiteljska kultura
OB048-17-0062 - RTM Kočevska
Namen in cilj

Že uveljavljen projekt je Občina uspešno prijavila na 2. javni poziv CLLD.

Naslov grafikona
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Stanje projekta

18059001 - Programi športa
OB048-17-0043 - Nogometno igrišče z umetno travo
Namen in cilj

Namen investicije je, izgradnja novega igrišča za nogomet z umetno travo. Investicija zajema igrišče z
umetno travo v izmeri 70*50 m, ograjo okrog igrišča, reflektorje in lovilne mreže.
Ciljinvesticije je, omogočati nove možnosti športnega udejstvovanja in zagotavljanja dodatne možnosti
organiziranja in vključevanja v rekreativne programe, ki bodo preventivno vplivali na počutje in zdravje
otrok, mladine in vseh ostalih občanov. Obenem omogočati športnikom, rekreativcem in organiziranim
rekreativnim in športnim skupinam z omenjenega področja izvajanje športnih aktivnosti.
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Stanje projekta

Aktivnosti so se pričele v letu 2017 z izborom izvajalca del in izgradnjoigrišča z umetno travo v mesecu
oktobru. V letu 2018 se nadaljuje izgradnja igrišča z umetno travo.
19029001 - Vrtci

OB048-15-0056 - Investicijsko vzdrževanje - VRTEC
Namen in cilj
Namen investicije so vzdrževalna dela v objektih Vrtca, in sicer zasanacijo kanalizacije in ureditev zaklonišča v enoti
Ostržek.Sanacija kanalizacije je nujna, saj so kanalizacijske cevi dotrajane in izlivanje povzroča škodo na temeljih
objekta. Cilj investicije je zagotoviti nemoteno izvajanje dejavnosti in preprečitev nastajanja nadaljnje škode.

Stanje projekta
Pripravlja se PZI in opravljen je bil pregled objekta in zaklonišča.

OB048-17-0014 - Izgradnja 16-oddelčnega vrtca v občini Kočevje
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 javno-zasebnega partnerstva, stroške
svetovanja in morebitno dodatno potrebo po izdelavi 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 izdelavo
geodetskega načrta, projektne naloge, izvedba postopka javno-zasebnega partnerstva in izdelava investicijske
dokumentacije (DIIP, PID, IP). V letu 2018 se nadaljuje z izvedbo postopka javno-zasebnega partnerstva, izvedbo
projektnega natečaja in izbira zasebnega partnerja.

19039001 - Osnovno šolstvo

OB048-15-0057 - Investicijsko vzdržev. 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, primarno se
zagotavljajo sredstva za sofinanciranje nakupa ITK opreme v sklopu razpisa SIO 2020. Cilj investicije je izboljšanje
pogojev za delo v šolah.

Stanje projekta
Pripravlja se pregled stanje in določitev prioritetnih posegov.
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OB048-17-0015 - Osnovna šola Ob Rinži
Namen in cilj
Namen investicije je sanirati nastalo škodo na objektu OŠ Ob Rinži, ki je nastala zaradi zamakanja in slabega
odvodnjavanja, primarno na strehi in stavbnem pohištvu in obenem preprečiti nadaljnjo škodo, ki jo povzroča
meteorna voda. Predvideni so naslednji sanacijski ukrepi za streho: prenova položne strehe, žlebi, snegolovi,
snegobrani, izolacija. V sklopu zamenjave dotrajanega in razpadlega stavbnega pohištva se načrtuje zamenjava
oken in vhodnih vrat, namestitev polic in senčil. Za celovito sanacijo objekta so potrebni še drugi ukrepi, ki pa bodo
izvedenih v naslednjih letih.

Stanje projekta
Občinski svet je junija 2016 sprejel Investicijski program za projekt »Energetska in druga nujna sanacija Osnovne
šole Ob Rinži«. V letu 2017 je bil objavljeno javno naročilo »Zamenjava stavbnega pohištva na OŠ Ob Rinži, ki pa je
bil neuspešen, saj je ponudbena cena edinega ponudnika presegla zagotovljena sredstva v proračunu. Ostali ukrepi,
opredeljeni v IP, niso bili izvedeni.
V letu 2018 se pristopi k sanaciji streha in nato v naslednjih treh letih (od leta 2019 do 2021) fazno pristopi k
zamenjavi stavbnega pohištva.

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. Glavni namen projekta je urediti bivalno enoto, ki bo omogočala osebam z
lahko in zmerno motnjo v duševnem razvoju, ki so starejše od 26 let, bivanje, usposabljanje, delo,
kulturno, socialno in rekreativno dejavnost. Cilj projekta je tudi usposobiti in izobraziti strokovno osebje,
ki bo skrbelo za ciljno skupino v bivalni enoti. Da bi osebam z motnjo v duševnem razvoju omogočili njim
normalno in samostojno bivanje, se bo investiralo v izgradnjo objekta, ki bo namenjen stalnemu bivanju,
usposabljanju, delu ter kulturnim, socialnim in rekreativnim dejavnostim teh oseb.

Stanje projekta
V kolikor bo v letu 2018 podpisana pogodba o sofinanciranju projekta se bo pričela gradnja bivalne enote,
ki se bo predvidoma zaključila v letu 2019. Za nadaljnji dve leti pa načrtujemo še zagotavljanje sredstev
za izvajanje programa bivalne enote.
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