
 

2. POSEBNI DEL 

Obrazložitev PPP, GPR in PPR  
 

A - Bilanca odhodkov 

01 - POLITIČNI SISTEM 

Vrednost: 148.495 EUR 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema delovanje izvršilnih (župan, podžupana) in zakonodajnih organov (občinski 
svet, odbori občinskega sveta, komisije občinskega sveta, občinska volilna komisija) na ravni občine. 

To področje zajema en glavni program 0101 Politični sistem in tri podprograme: 01019001 Dejavnost 
občinskega sveta, 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov in 01019003 Dejavnost 
župana in podžupanov. V letu 2019 bo za ta program namenjenih 148.494,96 EUR oziroma 0,6 % 
odhodkov BPO.1 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

/ 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj) 

Kvalitetno in pravočasno izvajanje nalog, ki ga ima zakonodajni organ v okviru političnega sistema kot 
npr. obravnava in sprejem prostorskih aktov, proračuna in zaključnega računa občine ter drugih aktov 
potrebnih za delovanje občine. 

CILJ: Usmerjanje in usklajevanje izvajanja politike občine 

Kazalnika: število sprejetih aktov normativnega značaja 

                 delež realizacije delovnega programa občinskega sveta   

CILJ: Zagotavljanje pogojev za delo in izvajanje nalog Občinskega sveta 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0101 Politični sistem 

0101 - Politični sistem 

Vrednost: 148.494 EUR 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0101 Politični sistem vključuje sredstva za delovanje institucij političnega sistema (10 
Občinski svet in 30 Župan) 

- zagotavljanje sredstev in strokovnih podlag za delo zakonodajnega in izvršilnega organa, 
- zagotavljanje sredstev za delovanje političnih strank, 
- zagotavljanje sredstev za opravljanje funkcije župana ter podžupanov. 

 

                                                           

1 Bilanca prihodkov in odhodkov 
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Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Obravnava in sprejem Statuta občine Kočevje in Poslovnika občinskega sveta Občine Kočevje oz. 
uskladitev z veljavno zakonodajo, ki omogočata nemoteno, organizirano ter zakonito delo občinskega 
sveta, obravnava in sprejem prostorskih planov, razvojnih planov občine, občinskega proračuna in 
zaključnega računa, odločanje o odtujitvi občinskega premoženja, spremljanje in usmerjanje 
dejavnosti javnih zavodov in podjetij, katerih (so)ustanoviteljica je občina. 

 

Pomembno je tudi aktivno sodelovanje posameznih občinskih svetnikov oz. svetniških skupin pri delu 
občinske uprave s pobudami o izboljšanju dela in delovanja občine. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- pravočasna in kvalitetna priprava gradiv za obravnavo na občinskem svetu in drugih delovnih 
teles, tj. izvrševanje programa dela občinskega sveta, 

- sprejem občinskih aktov, ki so potrebni za delovanje občinskih organov, 

Kazalci: število sprejetih aktov normativnega značaja, delež realizacije delovnega programa 
občinskega sveta 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:  

01019001 dejavnost občinskega sveta, 
01019002 izvedba in nadzor volitev in referendumov, 
01019003 dejavnost župana in podžupanov. 

Proračunski uporabniki: 

10 - Občinski svet, 

30 - Župan. 

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 

Vrednost: 93.256 EUR 

Opis podprograma 

01019001 Dejavnost občinskega sveta: stroški svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije), 
stroški delovnih teles (odborov in komisij),  stroški svetniških skupin, financiranje političnih strank. 

Proračunski uporabnik je 10 Občinski svet. Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v 
okviru pravic in dolžnosti občine. 

Občinski svet sprejema Statut občine, Poslovnik občinskega sveta, odloke, pravilnike in druge predpise 
občine. 

 V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem: 

- sprejema prostorske in druge plane razvoja občine,  
- sprejema občinski proračun in zaključni račun,  
- sprejme odlok o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave na predlog župana, 
- nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega 

sveta, 
- potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja predčasno prenehanje mandata 

občinskega funkcionarja, 
- imenuje člane nadzornega odbora in na predlog nadzornega odbora opravi predčasno razrešitev 

člana nadzornega odbora, 
- imenuje in razrešuje člane komisij in odborov občinskega sveta, 
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- odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, če z zakonom ni določeno drugače, 
- ustanavlja javne zavode, javna podjetja ter druge osebe javnega prava v skladu z zakonom ter 

izvaja ustanoviteljske pravice,      
- odloča o drugih zadevah, ki jih določata zakon in statut. 

Občinski svet Občine Kočevje šteje 25 članov, pri čemer je en član predstavnik v občini naseljene romske 
skupnosti. Ima šest stalnih delovnih teles (odborov in komisij), katerih organizacijo in delovno področje 
določa Poslovnik občinskega sveta. Delovna telesa v okviru svojega delovnega področja obravnavajo 
zadeve iz pristojnosti občinskega sveta ter mu dajejo mnenja in predloge.  

Komisija za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja je opredeljena že v Zakonu o lokalni samoupravi. 
Ostala stalna delovna telesa so opredeljena v Statutu občine Kočevje in so naslednja: 

- Odbor za finance in gospodarstvo, 
- Odbor za infrastrukturo in okolje, 
- Odbor za družbene dejavnosti, 
- Statutarno-pravna komisija, 
- Komisija za prošnje in pritožbe. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Ustava RS, 
- Zakon o lokalni samoupravi,  
- Zakon o lokalnih volitvah,  
- Zakon o političnih strankah,  
- Statut Občine Kočevje,  
- Poslovnik Občinskega sveta občine Kočevje,  
- Pravilnik o določitvi sejnin in povračil stroškov občinskim funkcionarjem ter članom organov in 

delovnih teles Občine Kočevje, 
- Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Kočevje, 
- Pravilnik o zagotavljanju sredstev in pogojev za delo članov občinskega sveta Občine Kočevje, 
- Drugi občinski odloki in pravilniki. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  (Rezultat in 
kazalniki) 

Obravnava in sprejem Statuta občine in Poslovnika občinskega sveta oz. uskladitev z veljavno 
zakonodajo, ki omogočata nemoteno, organizirano ter zakonito delo občinskega sveta, obravnava in 
sprejem prostorskih planov, razvojnih planov občine, občinskega proračuna in zaključnega računa, 
odločanje o odtujitvi občinskega premoženja, spremljanje in usmerjanje dejavnosti javnih zavodov in 
podjetij, katerih (so) ustanoviteljica je občina. 

Pomembno je tudi aktivno sodelovanje posameznih občinskih svetnikov oz. svetniških skupin pri delu 
občinske uprave s pobudami o izboljšanju dela in delovanja občine. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni 
učinek in kazalnik) 

Letni cilj je učinkovito delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles. Merilo, ki bo pokazalo 
doseganje zastavljenih ciljev, so realizirane seje občinskega sveta in njegovih delovnih teles, sprejem 
aktov in njihova objava v Uradnem listu RS. 

V letu 2019 bo prednostna naloga Občinskega sveta (v sodelovanju z odbori in komisijami, županom 
in občinsko upravo) sprejem vseh v programu sprejetih aktov. 
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01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov 

Vrednost: 15.000 EUR 

Opis podprograma 

Občinska volilna komisija izvaja naloge, ki jih določajo Zakon o lokalnih volitvah in drugi zakoni 
s področja volilne zakonodaje. V sklopu svojih nalog zlasti skrbi za zakonito izvedbo lokalnih volitev. 
Skrbi tudi zato, da se volilni postopki in opravila opravljajo pravočasno, učinkovito in  racionalno. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalnih volitvah 
- Zakon o volitvah v državni zbor 
- Odlok o volitvah v svete krajevnih skupnosti Občine Kočevje 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni 
učinek in kazalnik) 

Izvedba lokalnih volitev v predpisanih rokih in brez zapletov. 

Kazalci: število pritožb na izvedbo lokalnih volitev 

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 

Vrednost: 40.238 EUR 

Opis podprograma 

Župan je organ občine, ki predstavlja in zastopa občino. Njegove naloge so določene z Zakonom o 
lokalni samoupravi in statutom občine. Svojo funkcijo opravlja nepoklicno. Na normativni ravni 
predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine, rebalans, zaključni račun proračuna ter odloke 
in druge akte iz pristojnosti Občinskega sveta. 

Župan izmed članov občinskega sveta imenuje in razrešuje podžupana, skrbi za izvajanje odločitev 
občinskega sveta in objavo sprejetih predpisov. Župan je tudi predstojnik občinske uprave. 

Dejavnost župana in podžupanov - podprogram 01019003 zajema nadomestila za nepoklicno 
opravljanje funkcije in sredstva za pokrivanje materialnih stroškov, povezanih z dejavnostjo župana in 
podžupanov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi 
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 
- Statut Občine Kočevje 
- Poslovnik Občinskega sveta občine Kočevje 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

- Skrb za razvoj občine, 
- usmerjanje in nadzorovanje občinske uprave, 
- objava in izvajanje sprejetih aktov občinskega sveta, 
- priprava proračuna, zaključnega računa, odlokov in drugih aktov iz pristojnosti občinskega sveta, 
- zagotavljanje materialnih in kadrovskih pogojev za delovanje župana. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni 
učinek in kazalnik) 

Učinkovito delovanje župana in podžupana, kar se kaže v izvedbi posameznih projektov oziroma nalog. 
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02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

Vrednost: 27.220 EUR 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe na področju ekonomske in fiskalne administracije zajema glavni program, in sicer: 
0202 Urejanje na področju fiskalne politike. Fiskalna politika zajema vodenje finančnih in davčnih 
zadev in storitev, upravljanje z javnimi sredstvi in izvajanje davčnega in carinskega sistema. V okviru 
programa se izvajajo naloge upravljanja s proračunom, s finančnim premoženjem občine in z 
denarnimi sredstvi ter zagotavljajo sredstva za delovanje Nadzornega odbora.  

V letu 2019 je za ta program namenjenih 27.220,00 EUR oz. 0,1 % BPO. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Program stabilnosti. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj) 

Dolgoročni cilj delovanja je prilagajanje odhodkov občine razpoložljivim prihodkom in s tem 
postopno zniževanje javnofinančnega primanjkljaja ter stroškov financiranja, upoštevajoč merila 
likvidnosti, varnosti in donosnosti. 

Na področju upravljanja s proračunom in finančnim premoženjem je dolgoročni cilj reforma javnih 
financ, predvsem v smislu učinkovitega, preglednega in racionalnega upravljanja z javnimi 
financami. 

Na področju fiskalnega nadzora pa opravljanje kvalitetnega nadzora nad razpolaganjem s 
premoženjem občine. 

CILJ: Učinkovito pobiranje javnofinančnih prihodkov in finančni nadzor 

Kazalnik: Realizacija letnega načrta JFP 

CILJ: prispevati k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotrnosti pri poslovanju uporabnikov javnih 
sredstev 

Kazalnik: Medobčinsko primerljivi indikatorji učinkovitosti in preglednosti lokalne samouprave 

CILJ: Vodenje učinkovite javnofinančne politike in izvajanje učinkovitega nadzora 

Kazalnik: Ciljni saldo neposrednih in posrednih uporabnikov katerih ustanovilejica je občina 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 

0203 - Fiskalni nadzor. 

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 

Vrednost: 20.020 EUR 

Opis glavnega programa 

Področje fiskalne politike zajema vodenje in upravljanje z javnimi financami. V okviru programa se 
izvajajo naloge upravljanja s proračunom, s finančnim premoženjem občine in z denarnimi sredstvi. 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

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

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- izdelava zaključnega računa za leto 2018 v zakonskih rokih za zunanje in notranje uporabnike,  
- izdelava letnega poročila za leto 2018 v zakonskih rokih za zunanje in notranje uporabnike, 
- izdelava premoženjske bilance občine za leto 2018,  
- izdelava konsolidirane premoženjske bilance na dan 31. 12. 2018, 
- priprava mesečnih poročil o izvrševanju proračuna in poročanje MF, županu in ostalim 

zaposlenim 
- priprava polletnega poročila o izvrševanju proračuna (MF, OS), 
- redno in sprotno poravnavanje obveznosti iz naslova zadolžitev, 
- redno poravnavanje obveznosti v skladu z zakonitimi plačilnimi roki, 
- gospodarno ravnanje z likvidnostnimi presežki, 
- priprava in vodenje postopkov v zvezi s kratkoročno zadolžitvijo občine (po potrebi), 
- priprava in vodenje postopkov v zvezi z dolgoročno zadolžitvijo občine, 
- priprava rebalansa proračuna za leto 2019 (po potrebi), 
- priprava sprememb proračuna za leto 2020, 
- poravnava vseh stroškov v skladu s sklenjenimi pogodbami in predpisanimi zakonskimi 

obveznostmi v predpisanih rokih. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

02029001 urejanje na področju fiskalne politike, 
02039001 dejavnost nadzornega odbora. 
 
Proračunska uporabnika sta:  
20 Nadzorni odbor, 
35 Občinska uprava 

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 

Vrednost: 20.020 EUR 

Opis podprograma 

V okviru podprograma planiramo proračunsko postavko 3502001 Stroški plačilnega prometa, ki 
zajema plačila bančnih storitev in plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet, ki 
ga za Občino Kočevje izvaja Uprava RS za javna plačila v Novem mestu in DBS enota v Kočevju 
(občinska blagajna) in 3502002 Plačila za pobiranje občinskih dajatev, ki zajema plačilo storitev 
javnima podjetjema. V ta namen na postavkah planiramo 20.020,00 EUR. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o plačilnem prometu, 
- Uredba o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin, 
- Pogodba.    

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Čim nižji stroški plačilnega prometa in stroški upravljanja s kapitalskimi deleži. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni 
učinek in kazalnik) 

Stroške plačilnega prometa zmanjšatiso nižji v primerjavi z realizirano vrednostjo leta 2018. 
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0203 - Fiskalni nadzor 

Vrednost: 7.200 EUR 

Opis glavnega programa 

V glavnem programu je zajeto delovno področje nadzornega odbora. Nadzorni odbor je najvišji 
organ nadzora javne porabe v občini, ki skrbi za pravilno in smotrno poslovanje. Je neodvisen organ 
in ima samostojen finančni načrt. Program dela določi z letnim programom, ki vsebuje vrste nadzora 
in vire sredstev za obdobje enega proračunskega leta ter z njim seznani župana in Občinski svet. 
Po opravljenem nadzoru o svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih izdela poročilo. Nadzorni odbor 
šteje pet članov. 
 
V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor: 
- Opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, 
- nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev, 
- nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

- Z nadzori izboljšati poslovanje proračunskih uporabnikov, 
- zagotoviti zakonito in gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi.  

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- Sprejem letnega progama nadzora, 
- kvartalno nadzorovanje izvrševanja občinskega proračuna, 
- nadzor zaključnega računa, 
- priprava poročil o nadzoru in letnega poročila o svojem delu in porabi sredstev. 

Kazalnik: število izvedenih nadzorov v primerjavi s številom iz programa nadzora 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 

Proračunski uporabnik:  

20 - Nadzorni odbor 

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 

Vrednost: 7.200 EUR 

Opis podprograma 

Nadzorni odbor sprejema letni program nadzora in seznanja Občinski svet občine Kočevje. 
Podprogram zajema izdatke za nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialne stroške, 
plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora in ostale izdatke, povezane z dejavnostjo 
nadzornega odbora. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi, 
- Zakon o javnih financah, 
- Statut občine Kočevje, 
- Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Kočevje,  
- Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov občinskega sveta, članov delovnih 

teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Dolgoročni cilj je pravočasno in kvalitetno poročati Občinskemu svetu in županu o tem ali so bila 
sredstva pravilno in smotrno porabljena, ali so računovodski izkazi resnični in pošteno izkazujejo 
prihodke in odhodke ter sredstva in obveznosti do virov sredstev. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni 
učinek in kazalnik) 

Letni cilj je, da se z izvajanjem nadzorov prispeva k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotrnosti v 
poslovanju uporabnikov javnih sredstev. Izvedeni nadzori in pripravljena poročila bodo kazalec za 
dosego cilja ter stopnja uresničitve uresničenih nadzorov po programu. 

 

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 

Vrednost: 600 EUR 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema sodelovanje občine v mednarodnih institucijah in sodelovanje z občinami iz tujine. 
V letu 2019 bo za ta program namenjenih 600,00 EUR.  

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

/ 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj) 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba 

Vrednost: 600 EUR 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba vključuje sredstva za izvajanje 
aktivnosti povezanih z mednarodno aktivnostjo občine (članarino mednarodnim organizacijam). 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Zagotavljanje sredstev za plačilo članarine. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje sredstev za plačilo članarine. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

03029001 – Članarine mednarodnim organizacijam 

35 Občinska uprava 

03029001 - Članarine mednarodnim organizacijam 

Vrednost: 600 EUR 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje sredstva za plačilo članarine mednarodni organizaciji, katere članica je 
občina. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Pristopnica, Proračun občine Kočevje. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Mednarodno sodelovanje. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Plačilo članarine. 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 

Vrednost: 361.020 EUR 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 04 - Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema vse tiste 
storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo, in ki se običajno opravljajo na različnih ravneh oblasti. 
V okviru tega področja se sredstva namenijo tudi za upravljanje poslovnih prostorov v lasti Občine 
Kočevje, ki se oddajajo v najem. V letu 2019 je za ta program namenjenih 92.000,00 EUR. Znotraj 
tega programa so zagotovljena tudi sredstva za izvajanje podprograma Upravljanje s premičnim in 
nepremičnim premoženjem v višini 41.270,00 EUR, kamor sodijo upravljanje tistega premoženja, 
ki ni aktivno oziroma je v mirovanju ter plačilo zavarovalnih premij za področje krajevnih skupnosti. 
Poleg navedenega sem uvrščamo tudi sredstva, ki so povezana s podelitvijo občinskih nagrad in 
priznanj, sredstva za objavo občinskih predpisov v Uradnem listu RS ter sredstva za izvajanje 
protokolarnih dogodkov. V okviru tega področja se sredstva namenijo tudi za praznovanje 
krajevnega praznika. V letu 2019 bo za ta program namenjenih 361.020,00 EUR oziroma 1,6 % 
odhodkov BPO. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

/ 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj) 

Zagotovitev kadrovskih in materialnih pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarjev, 
obveščanje domače in tuje javnosti (javnost dela z objavo občinskih predpisov), izvedbo 
protokolarnih dogodkov, tudi v krajevnih skupnostih ter zagotavljanje tehničnih pogojev za 
upravljanje s poslovnimi prostori v lasti Občine Kočevje in funkcionalno uporabo najemnikom teh 
prostorov oziroma ohranjanje poslovnih prostorov. 
Cilj: Učinkovita, moderna in cenejša javna uprava 
 
Kazalnik: Število realiziranih investicij v prenovo, nadgradnjo, rekonstrukcijo ali novogradnjo 
stavbnih enot (poslovnih prostorov in prostorov občinske uprave) 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0401 - Kadrovska uprava, 
0403 - Druge skupne administrativne službe. 

0401 - Kadrovska uprava 

Vrednost: 16.000 EUR 
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Opis glavnega programa 

Glavni program 0401 Kadrovska uprava vključuje sredstva, povezana s podelitvijo občinskih nagrad 
in priznanj. 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Cilj: vzpostavitev delovanja posameznikov in organizacij k prepoznavnosti občine tudi s podelitvijo 
nagrad in priznanj. 

Kazalec: število podeljenih priznanj in nagrad vsako leto. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Uspešno izveden javni razpis za podelitev občinskih priznanj. 

Kazalec: število podeljenih priznanj in nagrad. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev 

10 – Občinski svet 

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev 

Vrednost: 16.000 EUR 

Opis podprograma 

Komisija za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja, ki je pristojna tudi za zbiranje pobud za 
podelitev priznanj in pripravo predlogov za odločanje na seji Občinskega sveta, vsako leto objavi 
javni razpis. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Odlok o podeljevanju priznanj in nagrad občine Kočevje, 
- Odlok o podeljevanju Priznanja občine Kočevje Deklica s piščalko, 
- Proračun občine Kočevje. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Pomembnost občinskih priznanj prispeva tudi k večji prepoznavnosti občine. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni 
učinek in kazalnik) 

- zagotavljanje sredstev za izplačilo nagrad, 
- uspešno izveden javni razpis, 
- podelitev občinskih nagrad in priznanj na prireditvi praznika občine Kočevje. 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

Vrednost: 345.020 EUR 

Opis glavnega programa 

Glavni program zajema obveščanje domače in tuje javnosti s pomočjo naslednjih kanalov: radijsko 
oglaševanje in informiranje, radijsko in televizijsko informiranje, obveščanje preko spletne strani in 
Facebooka in občinskega časopisa Kočevska. Program vključuje tudi sredstva za izvedbo 
protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim 
premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

- zagotavljanje kadrovskih in materialnih pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov, 
- zagotavljanje javnosti dela z objavo občinskih predpisov in drugi aktov v Uradnem listu RS oz. 

na spletni strani občine Kočevje, 
- permanentno ažuriranje spletnega portala občine, 
- celovito obveščanje domače in tuje javnosti o delu organov in institucij preko ustaljenih poti 

komuniciranja (novinarske konference, lokalni radio, lokalna TV itd.),  
- povečanje ali vsaj ohranjanje vrednosti poslovnih prostorov in zagotavljanja normalne uporabe 

najemnikov teh prostorov, 
- ohranjanje obstoječega fonda poslovnih prostorov, 
- gradnja in nakup poslovnih prostorov, v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi, 
- oddaja poslovnih prostorov na osnovi razpisov za oddajo poslovnih prostorov. 
- Dolgoročni cilj je torej večja prepoznavnost delovanja občinske uprave, Občinskega sveta in 

župana Občine Kočevje. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- ažurirana spletna stran, 
- izvedeni protokolarni in drugi dogodki, 
- redna objava predpisov v Uradnem listu RS in na spletni strani občine. 

Konkretne cilje in kazalce je v tem primeru težko določiti, saj so objave odvisne od dejavnosti OU 
in župana oziroma od dogodkov in prireditev, ki se bodo zgodili v letu 2019. Poleg rednih prireditev 
(občinski praznik, kulturni praznik, Dan reformacije, Deklica s piščalko) se pojavljajo še 
nenapovedane prireditve in otvoritve, o katerih se obvešča javnost. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

10 - Občinski svet 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 

4039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 

35 – Občinska uprava 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 

91 – KS Kočevska Reka 

92 - KS Šalka vas 

93 – KS Ivan Omerza 

96 - KS Kočevje mesto 

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 

Vrednost: 19.750 EUR 

Opis podprograma 

Podprogram zajema obveščanje domače in tuje javnosti o delu občinskega sveta, župana, občinske 
uprave, krajevnih skupnosti in drugih institucij, katerih ustanoviteljica je občina Kočevje s pomočjo 
naslednjih kanalov: radijsko oglaševanje in informiranje, radijsko in televizijsko informiranje, 
obveščanje preko spletne strani in Facebooka in občinskega časopisa Kočevska. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi,  
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- Zakon o medijih,  
- Uredba o upravnem poslovanju,  
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,  
- Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja, 
- Odlok o ustanovitvi časopisa Kočevska, 
- Odlok o proračunu za tekoče leto 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Skrb za objavo predpisov in seznanjanje javnosti o delu izvršilne in zakonodajne oblasti občine ter 
o delu posrednih proračunskih in drugih uporabnikov.  

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni 
učinek in kazalnik) 

Cilj je redno obveščanje javnosti o delovanju Občinskega sveta, župana, nadzornega organa in 
občinske uprave preko medijev.  

Kazalec je letno število objav in izdanih pisnih gradiv in obvestil. 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

Vrednost: 122.000 EUR 

Opis podprograma 

V sklopu tega podprograma občina izvaja aktivnosti na področju protokolarnih zadev in posameznih 
prireditev, ki so v občinskem interesu (pokroviteljstva župana pri prireditvah javnih zavodov, društev 
in drugih izvajalcev, medletna srečanja in sodelovanja z državnimi in lokalnimi institucijami, stroški 
praznovanja občinskega in državnih praznikov ter prireditve) ter aktivnosti krajevnih skupnosti, ki 
jih izvajajo na področju protokolarnih zadev in posameznih prireditev, ki so lokalnega pomena 
(prazniki posamezne krajevne skupnosti, športne igre, kresovanje, srečanja s drugimi krajevnimi 
skupnostmi izven meja Slovenije, ipd.). 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi, 
- Statut Občine Kočevje 
- Odlok o proračunu občine Kočevje, 
- javni poziv. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Cilj Občine Kočevje je ohranjanje spominskih oz.  tradicionalnih prireditev, obeleževanje obletnic 
zavodov, društev in neprofitnih organizacij ter ohranjanje tradicij NOV. 
Cilji na področju krajevnih skupnosti je ohranjanje tradicionalnih srečanje, medsebojno povezovanje 
krajanov in ohranjanje izročil ter praznovanje dnevov, s katerimi se obeležujejo pomembni dogodki 
posamezne krajevne skupnosti. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni 
učinek in kazalnik) 

Letni cilj je uspešno izveden javni poziv in razdelitev proračunskih sredstev. 

Uspešno izvedeni zastavljeni protokolarni dogodki v posamezni krajevni skupnosti. 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

Vrednost: 203.270 EUR 
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Opis podprograma 

V navedenem podprogramu je predvideno upravljanje, investicijsko in tekoče vzdrževanje poslovnih 
prostorov v lasti občine, ki se oddaja v najem ter upravljanje s premičnim in nepremičnim 
premoženjem za tiste objekte, ki so v mirovanju ter zavarovanje premoženja krajevnih skupnosti. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, 
- Stvarnopravni zakonik, 
- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, 
- Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, 
- Odlok o oddajanju poslovnih prostorov, ki so v lasti občine Kočevje v najem, 
- Uredba o označevanju stanovanj in poslovnih prostorov, 
- Pogodbe o upravljanju storitev upravljanja stanovanj in poslovnih prostorov v lasti občine 

Kočevje, 
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (smiselna uporaba tudi za 

poslovne prostore). 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

- Povečanje ali vsaj ohranjanje vrednosti poslovnih prostorov in zagotavljanja normalne uporabe 
najemnikov teh prostorov, 

- ohranjanje obstoječega fonda poslovnih prostorov, 
- gradnja in nakup poslovnih prostorov, v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi, 
- oddaja poslovnih prostorov na podlagi razpisov za oddajo poslovnih prostorov oziroma drugih 

zakonskih podlag. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni 
učinek in kazalnik) 

- Priprava razpisov za oddajo praznih prostorov, 
- izvedba planiranih investicijskih vlaganj, 
- izvajanje sklenjenih najemnih pogodb in oddaja poslovnih prostorov v najem, 
- realizacija prihodkov iz naslova najemnin za poslovne prostore (obračun, izterjava). 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

Vrednost: 1.723.127 EUR 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje lokalna samouprava zajema dejavnost, ki se nanaša na sodelovanje in združevanje lokalne 
skupnosti z drugimi organizacijami, dejavnost spodbujanja skladnega regionalnega razvoja, 
koordinacijo na lokalni, regionalni in državni ravni, dejavnost ožjih delov občine, investicijska 
vlaganja v občinsko upravno zgradbo. Za nemoteno delovanje občine oziroma njenih strokovnih 
služb je potrebno zagotavljati tudi sredstva za plače, materialne stroške in sredstva za delovanje 
ožjih delov občine.  
 
Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno 
urejajo in opravljajo svoje zadeve ter opravljajo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni.  

V letu 2019 bo za ta program namenjenih 1.723.127,14 EUR oziroma 7,4 %. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Državni razvojni program za obdobje 2014 - 2020, 
- Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2014-2020, 
- Regionalni razvojni program za obdobje 2014 – 2020. 
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj) 

- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave, 
- zakonito in pravočasno uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih 

udeležencev v postopkih, 
- racionalna in učinkovita razporeditev dela med delavci občinske uprave ter zagotavljanje 

ustreznih pogojev dela in opremljenosti, 
- izboljšanje pogojev dela zaposlenih, 
- učinkovito organiziranje sej Občinskega sveta, 
- ohranjanje uporabne vrednosti upravne zgradbe in drugih poslovnih prostorov, 
- vzdrževanje voznega parka, 
- izpopolnjevanje spletne strani ter ažuriranje kataloga informacij javnega značaja, 
- zagotavljanje materialnih in finančnih pogojev za delovanje občinske uprave in krajevnih 

skupnosti, 
- sodelovanje, usklajevanje ter spremljanje regionalnega in lokalnega razvoja na vseh področjih 

ter vključevanje zainteresiranih subjektov v regiji. 

Cilj: Razvoj občinesamoupravnih lokalnih skupnosti 

Kazalnik: % zmanjšanja odstopanja razvitosti občine od povprečja 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Programi: 

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni, 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin, 

0603 - Dejavnost občinske uprave. 

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija 
vladne in lokalne ravni 

Vrednost: 4.600 EUR 

Opis glavnega programa 

Glavni program se nanaša na področje regionalnega razvoja, procese usklajevanja razvojnih 
aktivnosti na lokalni, regionalni in državni ravni ter na združevanje lokalne skupnosti v organizacije, 
kjer se zasledujejo skupni interesi občin. 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

- Članstvo občine v SOS-u in ZOS-u, 
- učinkovito črpanje evropskih sredstev (strukturni in kohezijski skladi) in drugih sredstev, 
- zmanjšanje razvojnega zaostanka regije. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilji so, da občina še naprej ostaja članica združenja SOS-a in ZOS-a, se udeležuje njihovih 
predavanj in seminarjev ter tudi tako pridobiva informacije, znanja in izkušnje s posameznega 
področja njenega delovanja. 

Na področju regionalnega in lokalnega razvoja zajema pripravo in prijavo ter izvedbo lokalnih, 
regionalnih ter drugih projektov za črpanje evropskih in drugih sredstev. 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev je uspešno črpanje evropskih in drugih 
sredstev na podlagi izvedenih projektov. 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06019001 – Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč 
lokalnim organom in službam 

Proračunski uporabniki: 

10 - Občinski svet 

06019001 - Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter 
strokovna pomoč lokalnim organom in službam 

Vrednost: 4.600 EUR 

Opis podprograma 

Zakon o lokalni samoupravi v 6. členu določa, da samouprave lokalne skupnosti med seboj 
prostovoljno sodelujejo zaradi skupnega urejanja in opravljanja lokalnih zadev javnega pomena. V 
ta namen se med drugim lahko povezujejo v skupnost, zveze in združenja. Na podlagi teh določb 
sta bili v Sloveniji ustanovljeni dve združenji in sicer Skupnost občin Slovenije s sedežem v Mariboru 
in Združenje občin Slovenije s sedežem v Ljubljani. Obe združenji imata lastnost reprezentativnega 
združenja. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi, 
- Evropska listina o lokalni samoupravi, 
- Statut Skupnosti občin Slovenije. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

- Zagotavljanje pogojev za uveljavljanje lokalne samouprave in samostojno urejanje in 
opravljanje svojih občinskih zadev ter za izvrševanje tistih nalog, ki so nanjo prenesene z zakoni, 

- zagotavljanje pogojev za usklajevanje stališč in skupno nastopanje v prostoru, 
- izmenjava mnenj, izkušenj, dobrih praks med občinami. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni 
učinek in kazalnik) 

Spremljanje vsebin združenj in udeležba na skupnih sestankih skupnosti občin z namenom hitrejšega 
reševanja problemov, s katerimi se srečujejo občinske uprave na lokalni ravni kot tudi v relaciji z vlado 
in vladnimi službami. 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez 
občin 

Vrednost: 86.968 EUR 

Opis glavnega programa 

Glavi program 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin vključuje 
sredstva za delovanje ožjih delov občin. Krajevne skupnosti občine so pravne osebe javnega prava, 
vendar se sredstva za njihovo delovanje zagotavljajo neposredno iz občinskega računa proračuna na 
podlagi Odloka o financiranju krajevnih skupnostih Občine Kočevje. S potrjenim finančnim načrtom 
posamezna krajevna skupnost avtonomno razpolaga. 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Izvajanje nalog skladno s Statutom Občine Kočevje, ki so usmerjene v lokalni razvoj krajevnih 
skupnosti ter povezovanje prebivalcev in posledično dvig kvalitete bivanja.  
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Strokovna in pravočasna pomoč pri pripravi gradiv za nemoteno delovanje krajevnih skupnosti. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin. 

Proračunski uporabniki: 

91 - Krajevna skupnost Kočevska Reka, 
92 - Krajevna skupnost Šalka vas, 
93 - Krajevna skupnost Ivan Omerza, 
94 - Krajevna skupnost Stara Cerkev, 
95 - Krajevna skupnost Poljanska dolina, 
96 - Krajevna skupnost Kočevje – mesto. 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

Vrednost: 86.968 EUR 

Opis podprograma 

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za pokrivanje stroškov, ki omogočajo dejavnosti 
krajevnih skupnosti (pisarniški material in storitve, izdatki za reprezentanco, električna energija, 
voda in komunalne storitve, odvoz smeti, telefon, faks, elektronska pošta, dnevnice, kilometrina, 
zavarovalne premije, oprema in drugi materialni stroški ter sejnine oz. nagrade predsednikom in 
tajnikom krajevnih skupnosti za opravljanje njihove funkcije) ter sredstva za vzdrževanje vaških 
domov in prostorov, v katerih deluje svet krajevne skupnosti. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi,  
- Odlok o financiranju krajevnih skupnostih Občine Kočevje, 
- Sklep o določanju nagrad predsednikom in tajnikom svetov krajevnih skupnosti na območju 

občine Kočevje. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

- Skrb svetov krajevnih skupnosti za nenehen razvoj ožjih delov občine, 
- učinkovito sodelovanje občine in krajevnih skupnosti, 
- skrb za boljše pogoje za delovanje svetov krajevnih skupnosti. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni 
učinek in kazalnik) 

- Udeležba na sejah svetov krajevnih skupnosti, 
- koordinacije med županom, občinsko upravo in sveti krajevnih skupnosti, 
- kakovostno realizirane z vsakoletnim finančnim načrtom zastavljenih nalog s strani krajevnih 

skupnosti. 

0603 - Dejavnost občinske uprave 

Vrednost: 1.631.559 EUR 

Opis glavnega programa 

Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave, in sicer  sredstva za 
plače, materialne stroške, stroške upravljanja in vzdrževanja občinske stavbe ter druge. 



 

184 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Osnovni dolgoročni cilji so kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog, zagotovitev dobre 
organiziranosti občinske uprave in gospodarna poraba proračunskih sredstev. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave, 
- racionalna in učinkovita razporeditev dela med delavci občinske uprave ter zagotavljanje 

ustreznih pogojev dela in opremljenosti, 
- izboljšanje pogojev dela zaposlenih, 
- ohranjanje uporabne vrednosti upravne zgradbe, 
- vzdrževanje voznega parka. 

Letni cilji se merijo z zadostnostjo sredstev za plače in materialne stroške ter z učinkovitostjo 
uprave, ki se odraža z nemotenim delovanjem, kar je tudi rezultat ustreznega vlaganja in vzdrževanja 
v potrebno opremo in poslovni prostor. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06039001 Administracija občinske uprave 
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave. 

Proračunski uporabnik:  

35 - Občinska uprava 

06039001 - Administracija občinske uprave 

Vrednost: 1.557.859 EUR 

Opis podprograma 

Na podprogramu se zagotavljajo sredstva za plače zaposlenih v občinski upravi, materialne stroške, 
vzdrževanje upravne stavbe, revizijo in notranje kontrole, licence, stroške po pooblastilu, servis 48 ur, 
stroške skupne občinske uprave in ohranjanje ISO standarda. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o javnih uslužbencih,  

- Zakon o delovnih razmerjih,   

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, 

- Kolektivna pogodba za javni sektor, 

- Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Kočevje, 

- Sistemizacija delovnih mest,   

- Kadrovski načrt Občine Kočevje, 

- Zakon o splošnem upravnem postopku,   

Zakon o javnih financah. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje potrebnih sredstev ter njihova gospodarna in 

učinkovita poraba, tako da je izvajanje vseh storitev zakonito, gospodarno in pravočasno. V okviru 

navedenega je posebno pomembno zagotavljanje pogojev za delovanje občinske uprave v obliki 

rednih izplačil plač zaposlenim, ustrezne opremljenosti z delovnimi sredstvi in dostopnostjo 

izobraževanja ter izpopolnjevanja. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni 
učinek in kazalnik) 

Uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog ob gospodarni porabi sredstev ter izvajanje 

aktivnosti za ohranjanje sistema kakovosti. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 

ciljev so zadovoljstvo zaposlenih, stroški na postavki in ohranjanje certifikata ISO. 

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za 
delovanje občinske uprave 

Vrednost: 73.700 EUR 

Opis podprograma 

V okviru podprograma se sredstva namenjajo za pokrivanje tekočih stroškov obratovanja, za 
zavarovanje objektov in motornih vozil, za varovanje upravne stavbe, za tekoče in investicijsko 
vzdrževanje poslovnih prostorov ter za nakup opreme občinske uprave (programske, strojne 
računalniške in pisarniške opreme in pohištva). V okviru podprograma je namenjenih 73.700,00 
EUR. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi, 
- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, 
- ZIPRS1718 in 1819, 
- Zakon o javnih naročilih, 

Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

- Ohranitev uporabne vrednosti objektov in službenih vozil,  
- zagotovitev normalnih pogojev za delo zaposlenih s strankami, 
- zavarovano premoženje. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni 
učinek in kazalnik) 

- vzdrževana službena vozila in ostala oprema in zgradbe, v katerih deluje občinska uprava, 
- dobavljena potrebna nova pisarniška oprema in pohištvo, 
- obnova upravne zgradbe, 
-  zavarovano premoženje občine. 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev se bodo odražali v letni realizaciji. 

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 

Vrednost: 336.625 EUR 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih zajema civilne organizacijske oblike 
sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč. V letu 2019 bo za ta 
program namenjenih 336.624,88 EUR oziroma 1,4 % odhodkov BPO.  

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 
do 2015, 

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,  
- Zakon o gasilstvu, 
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- Podzakonski predpisi. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj) 

Dolgoročni cilji so usposabljanje enot in služb civilne zaščite ter usposobljenost in opremljenost 
prostovoljnih gasilskih enot za opravljanje nalog zaščite in reševanja v občini Kočevje. 

Cilj:Zmanjševanje posledic naravnih in drugih nesreč ter zagotavljanje visoke razpoložljivosti sil ZRP 
pri odzivanju ob naravnih in drugih nesrečah 

Kazalnik: število ocen ogroženost in načrtov zaščit in reševanja  

Kazalnik: Odstotek realizacije programa opremljenosti odzivnosti enot s sodobno, namensko in 
specialno, reševalno ter zaščitno opremo 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

Vrednost: 336.625 EUR 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vključuje sredstva za izvedbo 
programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programom varstva pred požarom. 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

- zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem 
usposobljenosti in opremljenosti, z izboljševanjem sodelovanja med službami ter z 
izboljševanjem organiziranosti), 

- hitra obnova pogojev za "normalno" življenje ljudi. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Ohraniti ali izboljšati požarno pokritje območja občine Kočevje. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč, 

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč. 

Proračunski uporabnik: 

35- Občinska uprava 

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

Vrednost: 36.426 EUR 

Opis podprograma 

Podprogram zajema usposabljanje enot in služb civilne zaščite, stroške operativnega delovanja enot 
in služb civilne zaščite, opremljanje enot in služb civilne zaščite, usposabljanje in opremljanje 
društev in drugih organizacij v primeru naravnih nesreč ali izrednih dogodkov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami temelji na odgovornosti državnih organov in 
lokalnih skupnosti za preprečevanje, odpravljanje nevarnosti in za pravočasno ukrepanje ob 
nesrečah. Državni organi in lokalne skupnosti organizirajo varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami kot enoten in celovit sistem varstva na državnem nivoju. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni 
učinek in kazalnik) 

V občinski pristojnosti so predvsem naslednje naloge:  
- spremljanje nevarnosti, 
- obveščanje prebivalcev o nevarnostih, 
- izvajanje zaščitnih ukrepov, 
- razvijanje osebne in vzajemne zaščite, 
- izdelovanje ocen ogroženosti, 
- izdelovanje načrtov zaščite in reševanja, 
- organiziranje, opremljanje, usposabljanje in pripravljanje občinskih sil za zaščito, reševanje in 

pomoč. 
 

Občine samostojno organizirajo in vodijo akcije zaščite, reševanje in pomoči na svojem območju 
ter dejavnosti pri odpravljanju posledic nesreč. 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

Vrednost: 300.199 EUR 

Opis podprograma 

 
Program zajema stroške operativnega delovanja organov, enot in služb civilne zaščite, stroške 
operativnega delovanja društev in drugih organizacij, stroške dejavnosti poklicnih gasilskih enot, 
dejavnosti gasilskih zvez, gasilske enote širšega pomena investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, 
gasilskih vozil in gasilske opreme (financirane tudi s požarno takso), investicije v gasilske domove, 
gasilska vozila in opremo.  
 
Zakonske in druge pravne podlage 

 
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o 
gasilstvu 
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  (Rezultat in 
kazalniki) 

 
Cilj: omogočiti kvalitetno in strokovno delo in se pripraviti na posredovanje ob naravnih in drugih 
nesrečah. Kazalci: število uspešno opravljenih posredovanj in rešitev.  
 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev(Neposredni 
učinek in kazalnik) 

 

 
Opredeljeni z obrazložitvijo postavk v okviru posameznega podprograma. Kazalci: število opremljenih 
gasilskih društev,  gasilskih domov, vozil in opreme. 
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08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 

Vrednost: 13.000 EUR 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 08 Notranje zadeve in prometna varnost zajema naloge na področju prometne 
varnosti in notranje varnosti v občini. Področje zajema predvsem naloge, ki imajo preventiven in 
vzgojen pomen, nanašajo pa se na prometno varnost v občini. V letu 2019 bo za to področje 
namenjenih 13.000,00EUR.  

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Nacionalni program varnosti cestnega prometa za večjo varnost" in posamični programi. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj) 

Dvig prometno-varnostne kulture, izboljšanje uporabnosti in varnosti cestnega okolja, od 
načrtovanja, izvedbe vzdrževanja in nadzora, z vzgojo in izobraževanjem spremeniti neustrezne 
načine vedenja v prometu, katerega  cilj je, zmanjšanje prometnih nesreč. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost. 

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost 

Vrednost: 13.000 EUR 

Opis glavnega programa 

Glavni program zajema sredstva za financiranje nalog v občini, zaradi zagotovitve izvajanja 
programov za dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega prometa, zaradi čim bolj 
varne udeležbe v prometu ter izvajanje preventivnih aktivnosti na tem področju. 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Čim večja varnost cestnega prometa, čim manj prometnih nezgod, čim boljša obveščenost in 
ozaveščenost vseh udeležencev cestnega prometa. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letna vključitev v dejavnosti na področju prometne varnosti (kolesarski izpiti, preventiva in varnost 
v cestnem prometu, varovanje otrok na poti v šolo…) učencev osnovnih šol in otrokov v vrtcih ter 
posameznih skupin udeležencev v cestnem prometu - pešci, kolesarji, mladi vozniki. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

08029001 Prometna varnost. 

Proračunski uporabnik: 

35 - Občinska uprava 

08029001 - Prometna varnost 

Vrednost: 10.000 EUR 

Opis podprograma 

V podprogram so vključena sredstva za zagotavljanje aktivnosti Komisije za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu občine Kočevje, kar pomeni predvsem obveščanje in osveščanje ter ostale 
preventivne aktivnosti za dvig prometno varnostne kulture vseh udeležencev v cestnem prometu. 
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V ta sklop sodi organizacija preventivnih aktivnosti in vzgojnih akcij ter oblikovanje predlogov za 
izboljšanje prometne varnosti. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi, 
- Zakon o varnosti cestnega prometa,  
- Nacionalni program varnosti cestnega prometa. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Vpliv na vse udeležence cestnega prometa k dvigu prometno-varnostne kulture z izvajanjem 
preventivnih aktivnosti, tako pri mlajši kot pri starejši populaciji. Pri izvajanju aktivnosti je cilj 
sodelovanje s čim več drugimi subjekti, ki na kakršenkoli način sodelujejo pri zagotovitvi večje 
varnosti v cestnem prometu. Ključni cilj je sprememba vedenjskih vzorcev udeležencev v cestnem 
prometu, tako voznikov kot pešcev in čim manj prometnih nezgod.  

Kazalci so: število vključenih oseb v preventivne aktivnosti in sprememba ravnanja v prometu s strani 
udeležencev v cestnem prometu. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni 
učinek in kazalnik) 

Kazalci:  

- Število vključenih mladostnikov in ostalih udeležencev cestnega prometa v izvajanje 
preventivnih aktivnosti in povezovanje s čim več subjekti,  

- Manjše število prometnih nesreč v cestnem prometu v primerjavi s preteklim letom 

08029002 - Notranja varnost 

Vrednost: 3.000 EUR 

Opis podprograma 

Podprogram zajema delovanje varnostnega sosveta in projekte, ki izhajajo iz programa dela 
varnostnega sosveta. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi, 
- Zakon o varnosti cestnega prometa,  
- Nacionalni program varnosti cestnega prometa. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Vpliv na vse udeležence cestnega prometa k dvigu prometno-varnostne kulture z izvajanjem 
preventivnih aktivnosti, tako pri mlajši kot pri starejši populaciji. Pri izvajanju aktivnosti je cilj 
sodelovanje s čim več drugimi subjekti, ki na kakršenkoli način sodelujejo pri zagotovitvi večje 
varnosti v cestnem prometu. Ključni cilj je sprememba vedenjskih vzorcev udeležencev v cestnem 
prometu, tako voznikov kot pešcev in čim manj prometnih nezgod.  

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni 
učinek in kazalnik) 

Cilj je organizacija preventivnih aktivnosti, v katere bi bili vključeni vsaj otroci v vrtcih, učenci v 
osnovnih šolah in dijaki ter kritične skupine udeležencev v  cestnem prometu.  

Kazalci:  
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- število vključenih mladostnikov in ostalih udeležencev cestnega prometa v izvajanje preventivnih 
aktivnosti in povezovanje s čim več subjekti,  

- manjše število prometnih nesreč v cestnem prometu v primerjavi s preteklim letom. 

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 

Vrednost: 341.082 EUR 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 10 – Trg dela in delovni pogoji zajemajo naloge na področju aktivne politike 
zaposlovanja, in sicer spodbujanje odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih 
oseb.  

V letu 2019 bo za ta program namenjenih 341.082,35 EUR oziroma 1,5 % BPO. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj) 

- Zmanjšanje deleža brezposelnih oseb, 
- spodbujanje brezposelnih k aktivnejšemu iskanju zaposlitev. 

Cilj: Zmanjšanje stopnje brezposelnosti v občini 

Kazalnik: Stopnja brezposelnosti  

Kazalnik: Stopnja zaposlenosti populacije v starosti od 20 do 64 let 

Kazalnik: Število brezposelnih 

Cilj: Zagotavljanje enakih možnosti za invalide na trgu dela 

Kazalnik: Delež zaposlenih invalidov med vsemi zaposlenimi na občinskem nivoju 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1003- Aktivna politika zaposlovanja. 

1003 - Aktivna politika zaposlovanja 

Vrednost: 341.082 EUR 

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za spodbujanje zaposlitve brezposelnih oseb preko  zaposlitvenih 
programov - javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna (socialno-varstvenih, 
izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih, turističnih, kmetijskih). 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Povečanje zaposljivosti. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilji: 
- povečati število novih zaposlitev na območju občine, 
- zmanjšati socialno ogroženost in stiske brezposelnih, 
- zmanjševati dodeljevanja socialnih pomoči. 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:  
Število zaposlenih na območju občine. 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

10039001-povečanje zaposljivosti. 

Proračunski uporabniki: 

35 – Občinska uprava 

10039001 - Povečanje zaposljivosti 

Vrednost: 341.082 EUR 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje sredstva za spodbujanje zaposlitve brezposelnih oseb preko  zaposlitvenih 
programov - javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna socialno-varstvenih, 
izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih, turističnih, kmetijskih). 

Zakonske in druge pravne podlage 

- državni predpisi s področja aktivne politike zaposlovanja, 
- javni pozivi Zavoda RS za zaposlovanje, 
- Proračun Občine Kočevje. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

- aktivirati brezposelne,  

- ohranitev in razvoj delovnih sposobnosti, 

- spodbujanje razvoja novih delovnih mest. 

 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:  

- število aktiviranih brezposelnih oseb in 

- število novih delovnih mest. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni 
učinek in kazalnik) 

- povečati zaposljivost ciljnih skupin brezposelnih oseb na trgu dela. 
 
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: število zaposlenih brezposelnih oseb 
na trgu dela. 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

Vrednost: 833.997 EUR 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 11 – Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo zajema izvajanje programov na področju 
kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za 
kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva. Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo 
zagotavlja pogoje za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju občine. 
Zato področje porabe zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo kmetijski in 
gozdarski dejavnosti ter razvoj podeželja.  

V letu 2019 bo za to področje namenjenih 833.996,98 EUR oziroma 3,6 % BPO. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Program razvoja podeželja Republike Slovenije, 
- Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja, 
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- Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Kočevje, Zavod za gozdove Slovenije. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj) 

Dolgoročni cilji so spodbujanje razvoja ter ohranjanje kmetijstva in gozdarstva ter trajnostno 
ohranjanje podeželja kot privlačnega in kvalitetnega življenjskega območja občine. 

Kazalnik: stopnja gozdnatosti 

Kazalnik: letna zaloga gozdov 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva, 
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu, 
1104 - Gozdarstvo.   

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 

Vrednost: 266.691 EUR 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva vključuje vse aktivnosti, ki zagotavlja 
pogoje za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju občine in aktivnosti, 
ki so potrebne za ureditev vaških jeder in objektov v katerih krajevne oz. njihove vaške skupnosti 
izvajajo naloge javnega pomena. 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

- ohranjanje obstoječih kmetijskih gospodarstev in poseljenosti podeželja in krajine, 
- povezovanje kmetijskih in nekmetijskih dejavnosti na podeželju (LAS), 
- ohranjanje starih travniških sadovnjakov in spodbujanje lokalnih prebivalcev k predelovanju in 

trženju izdelkov, ki se jih lahko pridobi iz jabolk in hrušk (IPA). 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje sredstev za urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena v KS. 

Izvedba javnega razpisa za različne namene. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij, 

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 

Vrednost: 113.036 EUR 

Opis podprograma 

V okviru podprograma se prijavlja na razpis CLLD – razvoj podeželja, v okviru katerega so projekti  
financirani 85 % s strani EU in s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (DDV ni 
upravičen strošek).  

Zakonske in druge pravne podlage 

- Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020, 
- Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, 

v programskem obdobju 2014–2020, 
- Program razvoja podeželja 2014-2020, 
- Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1759
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1168
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1168
http://www.program-podezelja.si/sl/prp-2014-2020/kaj-je-program-razvoja-podezelja-2014-2020
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/kljucni-dokumenti/op_slo_web.pdf
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- Regionalni razvojni program za obdobje 2014-2020 v razvojni regiji jugovzhodna Slovenija, 
- Strategija lokalnega razvoja za Lokalno akcijsko skupino Po poteh dediščine od Turjaka do 

Kolpe, 
- Zakona o kmetijstvu, 

- Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kočevje za 

programsko obdobje 2016 – 2020, 

- Zakon o varstvu okolja, 

- Statut Občine Kočevje, 

- Proračun Občine Kočevje. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Dolgoročni cilj je zagotoviti boljše pogoje za delovanje vaških skupnosti (zagotoviti okolje za 
srečevanje in druženje). 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni 
učinek in kazalnik) 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

Vrednost: 143.655 EUR 

Opis podprograma 

V okviru podprograma se sofinancira vodenje LAS Od Turjaka do Kolpe in projekte, ki jih je občina 
Kočevje prijavila na 1. in 2. javni poziv CLLD ali pa jih bo prijavila na regionalna sredstva v letu 
2019. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020, 
- Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, 

v programskem obdobju 2014–2020, 
- Program razvoja podeželja 2014-2020, 
- Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 
- Regionalni razvojni program za obdobje 2014-2020 v razvojni regiji jugovzhodna Slovenija, 
- Strategija lokalnega razvoja za Lokalno akcijsko skupino Po poteh dediščine od Turjaka do 

Kolpe. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Cilji v okviru podprograma so urediti ustrezne prostore za izvajanje aktivnosti vaških skupnosti. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni 
učinek in kazalnik) 

11029003 - Zemljiške operacije 

Vrednost: 10.000 EUR 

Opis podprograma 

Zemljiške operacije: varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov (urejanje komasacijskih 
postopkov, melioracij), 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1759
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1168
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1168
http://www.program-podezelja.si/sl/prp-2014-2020/kaj-je-program-razvoja-podezelja-2014-2020
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/kljucni-dokumenti/op_slo_web.pdf
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Zakonske in druge pravne podlage 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni 
učinek in kazalnik) 

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu 

Vrednost: 382.406 EUR 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1103 Splošne storitve v kmetijstvu vključuje sredstva za pokrivanje stroškov zavetišča 
za zapuščene živali, sofinanciranje veterinarskih storitev za kastracije oz. sterilizacije lastniških živali - 
mačk in psov in za izvajanje ukrepov zatiranja škodljive alergene rastline ambrozije. 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Izboljšanje zdravstvenega stanja rastlin in živali v smislu odgovornega in spoštljivega odnosa do 
živali ter preprečiti nadaljnje širjenje škodljive alergene rastline ambrozije. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izboljšanju zdravstvenega stanja rastlin in živali. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali.  

Proračunski uporabnik: 
35 – Občinska uprava  

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

Vrednost: 382.406 EUR 

Opis podprograma 

Izvedba programa je namenjena izboljšanju zdravstvenega stanja rastlin in živali na področju občine 
Kočevje. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o gospodarskih javnih službah 

- Statut Občine Kočevje 

- Proračun Občine Kočevje 

- Zakon o zaščiti živali 

- Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin, 

- Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Izboljšanje zdravstvenega stanja rastlin in živali v smislu odgovornega in spoštljivega odnosa do 
živali ter preprečiti nadaljnje širjenje škodljive alergene rastline ambrozije. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni 
učinek in kazalnik) 

Izboljšanju zdravstvenega stanja rastlin in živali. 
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1104 - Gozdarstvo 

Vrednost: 184.900 EUR 

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture (gozdne ceste). 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

- ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke pestrosti ter vseh ekoloških, 
socialnih in proizvodnih funkcij, 

- zagotavljanje vlaganj v gozdove na ravni, ki jo določajo gozdnogospodarski načrti (vzdrževanje 
in urejanje gozdnih prometnic - gozdne ceste, gozdne vlake). 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni letni izvedbeni cilji: 
Gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake). 
Kazalci: 
Dolžine in lokacije gozdnih cest niso vnaprej določene - redno vzdrževanje gozdnih cest. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest. 

Proračunski uporabnik: 

35-Občinska uprava 

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

Vrednost: 184.900 EUR 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne 
infrastrukture (gozdne vlake). 

Zakonske in druge pravne podlage 

-  Zakon o gozdovih, 

-  Program razvoja gozdov v Sloveniji,  

-  Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

- bolj razvito omrežje gozdnih prometnic za racionalnejše gospodarjenje z gozdovi; 

- zagotovitev možnosti za koriščenje drugih funkcij gozdov na neškodljiv način. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni 
učinek in kazalnik) 

- gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake). 

Kazalniki: 

Dolžine in lokacije gozdnih cest niso vnaprej določene - redno vzdrževanje gozdnih cest 

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 

Vrednost: 46.000 EUR 
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Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN zajema področje 
oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno 
energijo. V letu 2019 bo za to področje namenjenih 46.000,00 EUR oziroma 0,2 % BPO. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Resolucija o Nacionalnem energetskem programu in Lokalni energetski koncept občine Kočevje. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj) 

- zagotavljanje kvalitetne oskrbe z energetskimi surovinami, 
- povečevanje zanesljivosti delovanja energetskih omrežij, 
- zmanjšanje rabe energije in zmanjšanje emisij v okolje. 

Cilj: Zanesljiva, trajnostna in konkurenčna oskrba z energijo 

Kazalec: energetska odvisnost 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1206 Urejanje področja učinkovite rabe obnovljivih virov energije 

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije. 

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 

Vrednost: 12.500 EUR 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije vključuje sredstva 
za izdatke na področju učinkovite rabe energije. 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Dolgoročni cilj daljinskega ogrevanja je zanesljiva in cenovno ugodna oskrba s toploto, ki ima pravno 
urejeno infrastrukturo, nudi zanesljivo delovanje in stabilno poslovanje javnega podjetja. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je zagotavljanje nadaljnje širitve in povezav distribucijskega omrežja, zmanjševanje toplotnih 
izgub pri proizvodnji in distribuciji toplote, optimiranje delovanja naprav in zagotavljanje novih 
priklopov na omrežje.  

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

12069001- Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije. 

Proračunski uporabnik: 

35–Občinska uprava 

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 

Vrednost: 12.500 EUR 

Opis podprograma 

Oskrba s toploto je izbirna lokalna javna služba. Izvaja se na način in v obliki, kot to določajo Odlok 
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Komunala 
Kočevje d.o.o. (Uradni list RS, št. 73/04), Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Kočevje 
(Uradni list RS 2/15), Odlok o izvajanju izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno 
energijo iz lokalnega omrežja (uradni list RS 10/17),  Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz 
distribucijskega omrežja (Uradni list RS, št. 101/05) in Tarifni sistem za dobavo in odjem toplote iz 
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distribucijskega omrežja (Uradni list RS, št. 101/05). Osnovni cilj je učinkovita raba energije, 
povečanje uporabe lokalnih obnovljivih virov in varovanje okolja, na področju skupne dobave 
toplote za ogrevanje. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o varstvu okolja,  
- Resolucija o strategiji rabe in oskrbe Slovenije z energijo,  
- Energetski zakon, 
- Uredba o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega 

ogrevanja za tarifne odjemalce,  
- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja 

Komunala Kočevje d.o.o., 
- Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Kočevje (Uradni list RS 2/15, 
- Odlok o izvajanju izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo iz 

lokalnega omrežja (Uradni list RS 10/17). 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

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. 

Z rastjo cen energentov, naraščanjem okoljevarstvene zavesti ter uvajanjem novih tehnologij 
zgorevanja goriv, postaja lesna biomasa in drugi obnovljivi viri, pomemben vir energije za ogrevanje 
objektov. Razlogi, ki govorijo temu v prid, so številni:  

- lesna biomasa in drugi obnovljivi viri energije so trajen vir,  
- predstavlja neizkoriščen in dostopen domači vir energije,  
- ne vsebuje žvepla,  
- izkoriščanje lesne biomase omogoča hkratno negovanje gozda,  
- izkoriščanje lesne biomase prispeva k uravnoteženosti CO2 bilance in s tem k zmanjševanju učinka 

tople grede,  
- ekološko nenevaren transport na kratkih razdaljah,  
- dodana vrednost pri pripravi goriva ostane doma,  
- domači vir energije predstavlja neobčutljivost na svetovne energetske krize, itd. 

Dolgoročni cilji so vezani na izvajanje nalog in ciljev Lokalnega energetskega koncepta. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni 
učinek in kazalnik) 

Letni cilj je zagotavljanje nadaljnje širitve in povezav distribucijskega omrežja, zmanjševanje toplotnih 
izgub pri proizvodnji in distribuciji toplote, optimiranje delovanja naprav in zagotavljanje novih 
priklopov na omrežje.  

1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije 

Vrednost: 33.500 EUR 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije vključuje sredstva za 
izdatke na področju oskrbe s toplotno energijo. 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Oskrba s toplotno energijo. 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Gradnja, vzdrževanje in obnova toplovoda. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

12079001- oskrba s toplotno energijo. 

Proračunski uporabnik: 

35–Občinska uprava 

12079001 - Oskrba s toplotno energijo 

Vrednost: 33.500 EUR 

Opis podprograma 

Oskrba s toploto je izbirna lokalna javna služba. Izvaja se na način in v obliki, kot to določajo Odlok o 
spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Komunala Kočevje 
d.o.o. (Uradni list RS, št. 73/04), Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Kočevje (Uradni list RS 
2/15), Odlok o izvajanju izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo iz 
lokalnega omrežja (uradni list RS 10/17),  Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega 
omrežja (Uradni list RS, št. 101/05) in Tarifni sistem za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega 
omrežja (Uradni list RS, št. 101/05). Osnovni cilj je učinkovita raba energije, povečanje uporabe 
lokalnih obnovljivih virov in varovanje okolja, na področju skupne dobave toplote za ogrevanje. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o varstvu okolja,  
- Resolucija o strategiji rabe in oskrbe Slovenije z energijo,  
- Energetski zakon, 
- Uredba o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega 

ogrevanja za tarifne odjemalce,  
- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Komunala 

Kočevje d.o.o.,  
- Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Kočevje (Uradni list RS 2/15, 

- Odlok o izvajanju izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo iz lokalnega 
omrežja (Uradni list RS 10/17). 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

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. 

Z rastjo cen energentov, naraščanjem okoljevarstvene zavesti ter uvajanjem novih tehnologij 
zgorevanja goriv, postaja lesna biomasa in drugi obnovljivi viri, pomemben vir energije za ogrevanje 
objektov. Razlogi, ki govorijo temu v prid, so številni:  

- lesna biomasa in drugi obnovljivi viri energije so trajen vir,  
- predstavlja neizkoriščen in dostopen domači vir energije,  
- ne vsebuje žvepla,  
- izkoriščanje lesne biomase omogoča hkratno negovanje gozda,  
- izkoriščanje lesne biomase prispeva k uravnoteženosti CO2 bilance in s tem k zmanjševanju 

učinka tople grede,  
- ekološko nenevaren transport na kratkih razdaljah,  
- dodana vrednost pri pripravi goriva ostane doma,  
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- domači vir energije predstavlja neobčutljivost na svetovne energetske krize, itd. 
- Dolgoročni cilji so vezani na izvajanje nalog in ciljev Lokalnega energetskega koncepta. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni 
učinek in kazalnik) 

Dolžina obnovljenega toplovoda. 

 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

Vrednost: 3.067.081 EUR 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema področje 
cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne 
infrastrukture. V letu 2019 bo za to področje namenjenih 3.067.081,28 EUR oziroma 13,2 % BPO.  

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj) 

Dolgoročni cilji na področju proračunske porabe je gradnja in ohranjanje cestne infrastrukture 

Cilj: Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti 

Cilj: Spodbujanje gospodarskega razvoja 

Cilj: Učinkovitejša mobilnost, izboljšanje prometne varnosti in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje 

Kazalec: Delež potniških kilometrov – vlak 

Kazalec: Delež potniških kilometrov – avto 

Kazalec: delež potniških kilometrov - avtobus 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1302 Cestni promet in infrastruktura 

13036 Železniški promet in infrastruktura 

1306 Telekomunikacije in pošta 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

Vrednost: 3.016.386 EUR 

Opis glavnega programa 

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest: gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, 
gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne 
infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje 
prometa - grbine). 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

- Zakon o cestah, 
- Zakon o varnosti cestnega prometa, 
- Drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb. 



 

200 

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- zagotavljanje notranje povezanosti občine s cestnim omrežjem, 
- razvoj prometne infrastrukture, ki je pogoj za enotno in sinhrono delovanje sistema, 
- ohranjanje omrežja z ukrepi obnov in preplastitev cest. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

- prenova in obnova stare prometne infrastrukture, 
- gradnja nove prometne infrastrukture, v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi, 
- novogradnje, sanacije in rekonstrukcije objektov, 
- modernizacije, rekonstrukcije, obnove in preplastitve cest. 

 
Kazalec:Število obnovljenih cest in novozgrajenih cest 
 

KAZALNIK ME

Izhodiščno 

leto

Izhodiščna

vrednost LETO

Ciljna 

vrednost

Dosežena 

vrednost
Število obnovljenih in 

novozgrajenih cest (v 

metrih) m 2015 293 2016 309,0 430,6
2017 315,0 375,0
2018 320,0
2019 325,0
2020 330,0  

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

Vrednost: 720.000 EUR 

Opis podprograma 

Urejanje cestnega prometa: upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, 
prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje, sofinanciranje vseh vrst avtobusnih linij, 
kategorizacija cest, banka prometnih podatkov, prometni tokovi, gradnja in investicijsko vzdrževanje 
parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o cestah, 
- Zakon o varnosti cestnega prometa, 
- Zakon o prevozih v cestnem prometu. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Ključne naloge občine pri urejanju cestnega prometa se nanašajo predvsem na izvajanje ukrepov s 
področja prometne varnosti, zagotavljanje in spodbujanje javnega potniškega prometa, pripravo 
občinskih predpisov s področja kategorizacije občinskih cest, vzdrževanje banke cestnih podatkov, 
urejanje prometnih tokov ter gradnjo, investicijsko vzdrževanje, tekoče vzdrževanje in upravljanje 
parkirišč in avtobusnih postajališč ter prometne signalizacije, neprometnih znakov in obvestilnih mest 
oziroma nosilcev oglaševanja. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni 
učinek in kazalnik) 

- upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, 
- gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, 
- upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne signalizacije, 
- gradnja in investicijsko vzdrževanje prometne signalizacije, 
- upravljanje in tekoče vzdrževanje avtobusnih postajališč, 
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- upravljanje in tekoče vzdrževanje neprometnih znakov in obvestilnih mest oziroma nosilcev 
oglaševanja. 

 

Kazalci: 
- število vzdrževanih semaforjev in parkirišč, 
- število novih parkirišč. 
 

KAZALNIK ME

Izhodiščno 

leto

Izhodiščna

vrednost LETO

Ciljna 

vrednost

Dosežena 

vrednost
Število vzdrževanih 

parkirišč število 2015 936 2016 936,0 936,0
2017 985,0 936,0
2018 985,0
2019 990,0
2020 995,0  

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

Vrednost: 1.822.350 EUR 

Opis podprograma 

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest: gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih 
cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne 
infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za 
umirjanje prometa - grbine). 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o cestah, 
- Zakon o varnosti cestnega prometa, 
- Drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

- zagotavljanje notranje povezanosti občine s cestnim omrežjem, 
- razvoj prometne infrastrukture, ki je pogoj za enotno in sinhrono delovanje sistema, 
- ohranjanje omrežja z ukrepi obnov in preplastitev cest. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni 
učinek in kazalnik) 

- prenova in obnova stare prometne infrastrukture, 
- gradnja nove prometne infrastrukture, v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi, 
- novogradnje, sanacije in rekonstrukcije objektov, 
- modernizacije, rekonstrukcije, obnove in preplastitve cest. 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

Vrednost: 289.036 EUR 

Opis podprograma 

Urejanje cestnega prometa: upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, 
prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje, sofinanciranje vseh vrst avtobusnih 
linij, kategorizacija cest, banka prometnih podatkov, prometni tokovi, gradnja in investicijsko 
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vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in 
oglaševanje. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o cestah, 
- Zakon o varnosti cestnega prometa, 
- Zakon o prevozih v cestnem prometu. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Ključne naloge občine pri urejanju cestnega prometa se nanašajo predvsem na izvajanje ukrepov s 
področja prometne varnosti, zagotavljanje in spodbujanje javnega potniškega prometa, pripravo 
občinskih predpisov s področja kategorizacije občinskih cest, vzdrževanje banke cestnih podatkov, 
urejanje prometnih tokov ter gradnjo, investicijsko vzdrževanje, tekoče vzdrževanje in upravljanje 
parkirišč in avtobusnih postajališč ter prometne signalizacije, neprometnih znakov in obvestilnih 
mest oziroma nosilcev oglaševanja. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni 
učinek in kazalnik) 

- upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, 
- gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, 
- upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne signalizacije, 
- gradnja in investicijsko vzdrževanje prometne signalizacije, 
- upravljanje in tekoče vzdrževanje avtobusnih postajališč, 
- upravljanje in tekoče vzdrževanje neprometnih znakov in obvestilnih mest oziroma nosilcev 

oglaševanja. 
Kazalci: 
- število vzdrževanih semaforjev in parkirišč, 
- število novih parkirišč. 

13029004 - Cestna razsvetljava 

Vrednost: 185.000 EUR 

Opis podprograma 

Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne 
razsvetljave. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o cestah, 
- Zakon o varnosti v cestnem prometu, 
- Zakon o prevozih v cestnem prometu. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

- zmanjševanje porabe električne energije za javno razsvetljavo, 
- prilagoditev objektov in naprav javne razsvetljave zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih 

svetlobnega onesnaževanja okolja, 
- zagotavljanje oziroma povečevanje prometne varnosti z izboljšanjem vidljivosti. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni 
učinek in kazalnik) 

Cilj letnega izvajanja podprograma pri javni razsvetljavi je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi 
usmeritvami, posodabljanje z zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in učinkovitejšimi, izvajati 
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ukrepe za zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za zmanjševanje svetlobne 
onesnaženosti.  

Kazalnik: 

Število zamenjanih žarnic in zamenjanih oz. vzdrževanih drogov javne razsvetljave,   

 

KAZALNIK ME

Izhodiščno 

leto

Izhodiščna

vrednost LETO

Ciljna 

vrednost

Dosežena 

vrednost

Število novozgrajenih 

svetilk JR št. 2015 50 2016 42 57
2017 70 70
2018 5
2019 5
2020 5  

 

Kazalnik Opis

Število zamenjanih žarnic in zamenjanih

oz. vzdrževanih drogov javne razsvetljave

Merjenje števila zamenjanih žarnic in zamenjanih 

oz. vzdrževanih drogov javne razsveljave  
 

Kazalnik: poraba tokovine (kWh)  

 

KAZALNIK ME

Izhodiščno 

leto

Izhodiščna

vrednost LETO

Ciljna 

vrednost

Dosežena 

vrednost

Poraba tokovine kWh 2015 866.613 2016 881.613
2017 911.613
2018 913.398
2019 915.183
2020 916.968  

 

Kazalnik Opis

Poraba tokovine Merjenje porabe tokovine  

1303 - Železniški promet in infrastruktura 

Vrednost: 48.000 EUR 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1303 Železniški promet in infrastruktura vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje 
železniške infrastrukture. 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Udeležencem v prometu zagotoviti varno prehajanje čez železniško progo preko urejenih nivojskih 
prehodov. 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni cilj izvajanja programa cestno železniških prehodov je ohranjanje prometne varnosti na njih. 
Kazalec s katerim se bo merilo doseganja cilja, je družbeno izpolnjena zahteva in zadovoljstvo 
uporabnikov in izvedba izvennivojskega križanja ceste in železnice. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture 

13039001 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške 
infrastrukture 

Vrednost: 48.000 EUR 

Opis podprograma 

Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture: sofinanciranje urejanj nivojskih 
prehodov čez železniško progo.  

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o železniškem prometu  
- Zakon o varnosti v železniškem prometu  
- Zakon o cestah 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Glavni cilj izvajanja programa cestno železniških prehodov je ohranjanje prometne varnosti na njih. 
Kazalec s katerim se bo merilo doseganja cilja, je družbeno izpolnjena zahteva in zadovoljstvo 
uporabnikov in izvedba izvennivojskega križanja ceste in železnice. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni 
učinek in kazalnik) 

1305 - Vodni promet in infrastruktura 

Vrednost: 205 EUR 

Opis glavnega programa 

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za plačilo vodnega povračila za 
infrastrukturo, ki jo je občina zgradila na vodni površini. 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Dolgoročni cilji so: zgrajena nova in redno vzdrževana obstoječa infrastruktura na vodnih površinah, ki 
bo uporabniku izboljšala uporabo in doživetje. Pri tem se uporabo vodnih površin navezuje na 
urbanistično ureditev okolice in posledično s pravilnimi ukrepi urejanja tudi zmanjšanje obremenitve 
okolja. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni cilji so ohranitev in urejenost obstoječe infrastrukture ter postopna izgradnja nove 
infrastrukture skladno s strokovnimi smernicami in omejitvami, ki veljajo za posamezno območje 
vodnih površin. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

13059001 - Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe 
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13059001 - Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe 

Vrednost: 205 EUR 

Opis podprograma 

Občina Kočevje v okviru podprograma zagotavlja sredstva za vsakoletno plačilo vodnega povračila za 
Kočevsko jezero - za površino, ki jo na jezeru zavzemajo pomoli. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 
40/14 in 56/15), Uredba o vodnih povračilih (Ur.l. RS, št. 103/02, 122/07). 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Dolgoročni cilji so ohraniti obstoječo in zgraditi novo infrastrukturo na jezeru ter s tem pripomoči k 
razvoju turizma ter krajinski ureditvi nekdanjega rudniškega območja jezera. Posledično je potrebno 
ohraniti pridobljeno oz. pridobiti novo vodno pravico in vsakoletno poravnavati obveznosti, ki iz nje 
izhajajo.   

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni 
učinek in kazalnik) 

1306 - Telekomunikacije in pošta 

Vrednost: 2.490 EUR 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1306 Telekomunikacije in pošta vključuje sredstva za investicijska vlaganja v 
telekomunikacije in pošto. 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Zagotoviti občanom Kočevja boljše širokopasovne povezave. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotovitev ustreznih sredstev za izgradnjo. Zmanjšanje belih lis. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16069001- investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje. 

Proračunski uporabnik: 

35 – Občinska uprava 

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 

Vrednost: 2.490 EUR 

Opis podprograma 

Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto: sofinanciranje projektov na področju 
telekomunikacij. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, proračun 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Zagotoviti občanom v Občini Kočevje boljše širokopasovne povezave.  
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Kazalci: 

Število priključkov 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni 
učinek in kazalnik) 

14 - GOSPODARSTVO 

Vrednost: 1.480.592 EUR 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 14 – GOSPODARSTVO zajema pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, 
promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Strategija razvoja Slovenije, UMAR, 2005, 
- Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2014 - 2020, MGRT, 
- Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2014 - 2020, MGRT, 
- Operativni program upravljanja območij NATURA 2000, Vlada RS, 2007, 
- Regionalni razvojni program Jugovzhodne regije za obdobje 2014 – 2020. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj) 

- pospeševanje nastajanja novih podjetij in ohranjanje obstoječih podjetij malega gospodarstva s 
pomočjo prestrukturiranja in s povečevanjem konkurenčnosti ter prepoznavnosti podjetij, 

- uvajanje novih tehnoloških in drugih znanj v poslovne aktivnosti podjetij ter spodbujanje 
inovativnosti in podpornega okolja za malo gospodarstvo,   

- zniževanje brezposelnosti na lokalnem in regionalnem nivoju, 
- promocija kraja in turistične ponudbe. 

Cilj: Dvig konkurenčnosti gospodarstva 

Kazalnik: produktivnost dela na delovno aktivnega prebivalca 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1402 – pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti, 

1403 – promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva. 

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

Vrednost: 877.700 EUR 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za 

spodbujanje razvoja malega gospodarstva. 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Dolgoročni cilji glavnega programa so: 

- spodbujanje razvoja malega gospodarstva s pomočjo uvajanja novih tehnologij in znanj ter 

promocije, 

- spodbujanje delovanja podpornega okolja za malo gospodarstvo, 

- zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: 
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-  povečanje deleža primerne porabe za pospeševanje in podporo gospodarski dejavnosti, 
- znižanje stopnje registrirane brezposelnosti v občini Kočevje, 
- povečanje števila novo nastalih podjetij, 
- povečanje števila novih podjetniških investicij, s pomočjo nepovratnih razpisnih sredstev, 
- povečanje števila novo nastalih delovnih mest, s pomočjo nepovratnih razpisnih sredstev. 

 

Kazalniki: 
- delež primerne porabe za pospeševanje in podporo gospodarski dejavnosti, 
- stopnja registrirane brezposelnosti v občini Kočevje, 
- število novo nastalih podjetij, 
- število novih podjetniških investicij, s pomočjo nepovratnih razpisnih sredstev, 
- število novo nastalih delovnih mest, s pomočjo nepovratnih razpisnih sredstev.  

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva. 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

Vrednost: 877.700 EUR 

Opis podprograma 

Občina Kočevje v okviru podprograma zagotavlja sredstva na različnih področjih delovanja, in sicer:    
- za pomoči za pospeševanje razvoja gospodarstva, ki spadajo v okvir t.i. državnih pomoči in se jih 

lahko dodeljuje pod predpisanimi pogoji, ki jih določa Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz 
občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Kočevje;  

- za razvojne projekte na področju spodbujanja razvoja malega gospodarstva; 
- za zagotavljanje delovanja podpornega okolja za malo gospodarstvo (Podjetniški inkubator Kočevje, 

Razvojni center Kočevje Ribnica d.o.o., Razvojni center Novo mesto d.o.o); 
- za investicije v gospodarsko infrastrukturo; 
- za kapitalske naložbe v enotah malega gospodarstva in drugih gospodarskih subjektih.   

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o podpornem okolju za podjetništvo, 
- Zakon o gospodarskih družbah, 
- Zakon o spremljanju državnih pomoči, 
- Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po 

pravilu "de minimis". 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Z ustvarjanjem pogojev in aktivnosti za razvoj malega gospodarstva želimo ustvariti in pospešiti 
gospodarsko rast in razvoj ter konkurenčno sposobnost malega gospodarstva na območju občine 
Kočevje.  

Zastavljeni so naslednji dolgoročni cilji:  

1. CILJ je povečati delež primerne porabe, namenjene za pospeševanje in podporo gospodarski 
dejavnosti (tekoči stroški).   
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KAZALNIK ME

Izhodiščno 

leto

Izhodiščna

vrednost LETO

Ciljna 

vrednost

Dosežena 

vrednost
Delež primerne porabe 

namenjen za 

pospeševanje in 

podporo gospodrski 

dejavnosti delež 2015 1,95 2016 2,0 2,7
2017 2,7 2,9
2018 2,8
2019 2,9
2020 3,0  

Kazalnik Opis

Delež primerne porabe namenjen za 

pospeševanje in podporo 

gospodarski dejavnosti

Merjenje deleža proračunskih sredstev 

primerne porabe občine, namenjenega za 

pospeševanje in podporo gospodarski dejavnosti  

(za tekoče stroške)  

 

2. CILJ je povečati število novo nastalih delovnih mest s pomočjo nepovratnih sredstev za 
pospeševanje razvoja gospodarstva 

 

KAZALNIK ME

Izhodiščn

o leto

Izhodiščna

vrednost LETO

Ciljna 

vrednost

Dosežena 

vrednost

Število novo nastalih 

delovnih mest s pomočjo 

nepovratnih sredstev za 

pospeševanje razvoja 

gospodarstva število 2015 8 2016 6 6
2017 8 10
2018 8
2019 10
2020 10  

Kazalnik Opis

Število novo nastalih delovnih 

mest s pomočjo nepovratnih 

sredstev za pospeševanje razvoja 

gospodarstva

Merjenje števila novo nastalih delovnih mest s  

pomočjo nepovratnih razpisnih sredstev za 

pospeševanje razvoja gospodarstva v občini 

Kočevje – Ukrep 2.  

 

3. CILJ je povečati število novih podjetniških investicij, s pomočjo nepovratnih sredstev za 
pospeševanje razvoja gospodarstva 
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KAZALNIK ME

Izhodiščn

o leto

Izhodiščna

vrednost LETO

Ciljna 

vrednost

Dosežena 

vrednost
Število novih 

podjetniških investicij 

s pomočjo 

nepovratnih sredstev 

za pospeševanje 

razvoja gospodarstva število 2015 16 2016 25 29
2017 27 25
2018 28
2019 29
2020 30  

Kazalnik Opis

Število novih podjetniških investicij s 

pomočjo nepovratnih sredstev za 

pospeševanje razvoja gospodarstva

Merjenje števila novih podjetniških investicij 

s pomočjo nepovratnih razpisnih sredstev za 

pospeševanje razvoja gospodarstva v občini 

Kočevje – Ukrep 1.  

 

KAZALNIK 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Število novih 

podjetniških investicij 

s pomočjo 

nepovratnih sredstev 

za pospeševanje 

razvoja gospodarstva 279.594,33 237.126,73 217.468,04 159.209,50 254.592,84 280.733,00
Število prebivalcev 16.437 16.303 16.082 16.075 15.965 15.822
Proračunska

sredstva/prebivalca 17,01 14,54 13,52 9,90 15,95 17,74  

 

KAZALNIK 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Število prijaviteljev 0 8 12 16 28 25
Znesek dodeljenih 

sredstev 0 24.000,00 35.000,00 56.560,01 103.362,00 101.837,12
Dodeljena

sredstva/prijavitelja 0,00 3.000,00 2.916,67 3.535,00 3.691,50 4.073,48  

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni 
učinek in kazalnik) 

- Cilj je v letu 2019 najmanj ohraniti delež primerne porabe, namenjen za pospeševanje in podporo 
gospodarski dejavnosti (tekoči stroški), ki je bil dosežen v letu 2018.   

- Cilj je v letu 2019 povečati število novo nastalih delovnih mest s pomočjo nepovratnih sredstev za 
pospeševanje razvoja gospodarstva najmanj za 4 delovna mesta v primerjavi z letom 2018.  

- Cilj je v letu 2019 povečati število novih podjetniških investicij, s pomočjo nepovratnih sredstev za 
pospeševanje razvoja gospodarstva najmanj za 1 investicijo v primerjavi z letom 2018. 

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

Vrednost: 602.892 EUR 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo 

občine in spodbujanje turizma. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

- razvoj turizma in ureditev turistične infrastrukture, 

- uvajanje novih turističnih produktov, 

- povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja, 

- izvajati predvidene razvojne projekte in aktivnosti na področju razvoja turizma. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: 

- povečevanje prepoznavnosti območja občine, kot turističnega območja, 

- povečanje prihodov in/ali nočitev turistov. 

 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 

 

Zastavljeni cilji se bodo s kazalniki, ki prikazujejo deleže proračunskih sredstev namenjenih za 

promocijo ter številom prihodov turistov. Spodnja tabela prikazuje gibanje kazalcev v obdobju 2011-

2016, v prihodnje pa se predvideva primerljivo gibanje deleža v primerjavi z letom 2016 in 2017.  

 

Kazalnik: Delež proračunskih sredstev za povečanje promocije in razvoja turizma glede na število 

prihodov turistov 

 
KAZALNIK 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Število prihodov 

turistov 6613 5395 3625 7491 8849

Proračunska sredstva 

za povečanje 

promocije in razvoja 148.191,00 183.823,00 176.768,00 309.382,00 971.919,00
Proračunska

sredstva/prihod 

turista 22,41 34,07 48,76 41,30 109,83  
 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

1403900- Promocija občine 

Občinska uprava 

Krajevne skupnosti 

14039001 - Promocija občine 

Vrednost: 6.000 EUR 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje sredstva namenjena aktivnosti, ki promovirajo občino kot turistično destinacijo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Proračun Občine Kočevje 
- Javni poziv 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja. 



 

211 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni 
učinek in kazalnik) 

- uspešno izvedene prireditve in  javni natečaj s podelitvijo nagrad in nazivom Naj spominek 
Kočevske  

- urejene lokacije za počitek na tematski poti Po žuborečih studencih. 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

Vrednost: 596.892 EUR 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje sredstva namenjena za delovanje javnega zavoda, ureditvi infrastrukture, ki je 
izjemnega pomena za razvoj in spodbujanje turizma destinacije. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Proračun Občine Kočevje 
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda na področju turizma in kulture v Občini Kočevje »Javni zavod za 

turizem in kulturo Kočevje« 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

- razvoj turizma in ureditev turistične infrastrukture, 

- uvajanje novih turističnih produktov, 

- izvajati predvidene razvojne projekte in aktivnosti na področju razvoja turizma. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni 
učinek in kazalnik) 

Zgrajena nova turistična infrastruktura. 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

Vrednost: 397.100 EUR 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema naloge za izboljšanje 
stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. V letu 2019 bo za to področje 
namenjenih 397.100,00 EUR oziroma 1,7 % BPO. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Okoljska politika Evropske unije, 
- Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, 
- Operativni program ravnanja z odpadki.  

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj) 

- izboljšanje stanja okolja, 
- izboljšanje stanja kanalizacijskega omrežja, 
- povečanje in obnova čistilnih naprav za odpadne vode iz naselij. 

Cilj: Strokovna in tenična pomoč na izvajnaju nalog na področju upravljanja z vodami 

Cilj: Zagotavljanje pravice do zdravega življenskega okolja, udeležba javnosti pri tem ter prizadevanje 
v smeri trajnostnega razvoja 

Cilj: Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti 
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Cilj: Doseganje dobrega stanja v okolju in naravi ter zmanjševanje posedic vplivov podnebnih 
sprememb in  povečanja varnosti prebivalcev 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

Vrednost: 397.100 EUR 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za zbiranje in 
ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja. 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljšanje 
kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih 
virov energije; odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in 
ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, povečevanje snovne učinkovitosti 
proizvodnje in potrošnje, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Za doseganje ciljev se 
bo spodbujala proizvodnja in potrošnja, ki bosta prispevali k zmanjšanju obremenjevanja okolja, 
spodbujal se bo razvoj in uporaba tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo 
obremenjevanje okolja. Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim 
manjše obremenjevanje okolja in prav tako morajo biti zasnovane mejne vrednosti emisije, standardi 
kakovosti okolja, pravila ravnanja in drugi ukrepi varstva okolja. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni izvedbeni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljševanje 
kakovosti okolja, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in 
ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, opuščanje in nadomeščanje uporabe 
nevarnih snovi. Pri obremenitvah okolja bo potrebno upoštevati vsa pravila, ki so potrebna za 
preprečevanje in zmanjševanje obremenjevanje okolja ter zagotavljati standarde kakovosti okolja. 
Kazalci so: standardi kakovosti okolja, opozorilne in kritične vrednosti, merila občutljivosti, ranljivosti 
ali obremenjenosti okolja, na podlagi katerih se deli okolja ali posamezna območja uvrščajo v razrede 
ali stopnje in so posegi dovoljeni le, če se ne poslabša obremenjenost okolja. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 
15029002 Ravnanje z odpadno vodo 

Proračunski uporabnik 
35 – Občinska uprava. 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

Vrednost: 140.000 EUR 

Opis podprograma 

Zbiranje in ravnanje z odpadki: gradnja in vzdrževanje odlagališč, nabava posod za odpadke, sanacija 
črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov, odškodnine (rente) za 
komunalno deponijo. 

Nacionalni program varstva okolja in Operativni program odstranjevanja odpadkov zastavljata 
prioritetne cilje: 
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- preprečiti nastajanje odpadkov in izvajati programe minimizacije, 
- zagotoviti ponovno uporabo in snovno izrabo odpadkov, 
- inertizirati odpadke pred odlaganjem, 
- zagotoviti obdelavo odpadkov ter varno odstranjevanje preostanka odpadkov. 

Iz temeljnih ciljev EU izhajajo izvedbeni cilji ravnanja z odpadki, ki so usmerjeni v: 
- zmanjšanje količin odloženih odpadkov ter 
- zmanjšanje nevarnostnega potenciala v odloženih odpadkih. 

Pomen operacionalizacije glavnih strateških ciljev na področju ravnanja z odpadki, je v zmanjševanju 
nastajanja količin nevarnega potenciala odpadkov na izvoru, povečanje ponovne uporabe, predelave 
in recikliranja odpadkov, energetski izrabi odpadkov, zmanjševanju emisij TGP, preusmeritvi odpadkov 
z odlagališč prednostno v postopke predelave, odlaganju preostankov odpadkov ter vzpostavitvi 
celovitega in učinkovitega sistema ravnanja z odpadki. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Operativni program odstranjevanja odpadkov s ciljem zmanjšanja količin odloženih biorazgradljivih 

odpadkov, 

- Uredba o ravnanju z odpadki, 
- Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja z odpadki, 
- Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih, 
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, 
- Uredba o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo, 
- CouncilDirective 99/31/EC of 26th April 1999 on thelandfillofwaste, 
- CouncilDirective 2002/96/EC of 27th Jan. 2003 electricalandelectronicequipment, 
- Direktiva Evropskega sveta o odpadkih,  
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 

varstva okolja, 

- Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Kočevje, 
- Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, 
- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Komunala 

Kočevje d.o.o., 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

S programom celostnega ravnanja s komunalnimi odpadki in z uveljavitvijo strategije minimizacije 
odpadkov želimo vzpostaviti sistem popolnega ločenega zbiranja odpadkov, in s tem zagotoviti 
zmanjšanje količin odpadkov, ki so namenjeni odlaganju.  
V celotnem sistemu celostnega ravnanja z odpadki predstavlja ustrezno ločeno zbiranje odpadkov na 
izvoru najpomembnejšo vlogo v sistemu. 

Glede na zakonodajo morajo občine zagotoviti regijski pristop k ravnanju z odpadki. To pomeni, da se 
obdelava odpadkov in odstranitev preostanka izvaja na eni lokaciji, medtem ko lokalne skupnosti 
izvajajo celovit koncept ravnanja z odpadki, ki omogoča, da se v obdelavo odpelje le preostanek 
odpadkov. V skladu s strateškimi plani države in Operativnim programom odstranjevanja odpadkov 
(2008), je za pridobitev sredstev iz državnega proračuna in nepovratnih sredstev evropskih skladov ter 
ekonomike objektov obdelave in odstranjevanja odpadkov, potrebno formirati dovolj velika območja, 
ki bodo vključevala objekte biološke stabilizacije in odlagališče nenevarnih odpadkov ter ostalo 
infrastrukturo.  

 

http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200632&dhid=81773


 

214 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni 
učinek in kazalnik) 

Sistem celostnega ravnanja z odpadki izhaja iz prednostnega izvornega ločevanja odpadkov. 
Posamezna prispevna območja potrebujejo osnovno infrastrukturo, ki bo omogočila začasno 
skladiščenje in obdelavo ločeno zbranih frakcij do predaje pooblaščenim organizacijam. Zagotoviti je 
potrebno, da se odpadke izvorno loči na čiste frakcije odpadne embalaže (sistem »od vrat do vrat«), 
frakcije biološko razgradljivih odpadkov (izvorno ločevanje bioloških odpadkov, hišno kompostiranje), 
frakcije kosovnih odpadkov (zbiranje v zbirnih centrih in akcijah zbiranja kosovnih odpadkov) ter 
frakcije nevarnih odpadkov (zbiranje v zbirnih centrih in akcijah zbiranja nevarnih odpadkov).  

Kazalci: 

Delež gospodinjstev, vključenih v organiziran odvoz odpadkov. 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

Vrednost: 224.600 EUR 

Opis podprograma 

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja. Izvaja se na način in v obliki, kot to določa Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne 
in padavinske vode na področju Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 61/05). S storitvami javne službe 
se zagotavlja urejeno odvajanje in čiščenje odpadnih voda tako za gospodinjstva kot za gospodarstvo. 
Skladno z veljavno zakonodajo mora občina zagotavljati izvajanje storitev javne službe na vseh 
poselitvenih območjih na njenem območju, konkretneje pa določi posamezne načine odvajanja in 
čiščenja v svojem operativnem programu za obdobje do leta 2018. Glede na navedene zakonske 
obveznosti občine je potrebno skrbeti za kontinuiran razvoj dejavnosti, kar je osnovni predpogoj za 
nemoteno izvedbo in delovanje javne službe. Iz sprejetega operativnega programa izhajajo vsakoletne 
finančne potrebe za uresničitev vseh nalog tega področja. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o gospodarskih javnih službah,  
- Zakona o varstvu okolja,  
- Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode, 
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 

varstva okolja,  
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Kočevje, 
- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na področju Občine Kočevje, 
- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Komunala 

Kočevje d.o.o.  

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Z operativnim programom odvajanja in čiščenja odpadnih voda do leta 2018 želimo vzpostaviti pogoje 
za povečanje kakovosti življenja s pomočjo ohranjanja kakovosti in čistosti okolja. Z dogradnjo sistema 
odvajanja in čiščenja odpadnih voda se omogočijo priključitve novih uporabnikov na sistem, kar 
pripomore k večji ekonomičnosti obratovanja in kakovosti življenja. Izločitev odpadnih voda iz prostega 
odtoka v okolje ima za posledico ohranjanje nadzemnih in podzemnih voda ter zagotavlja sistem 
oskrbe s pitno vodo in varovanje vodnih virov. Do leta 2016 je cilj povečanje priključenosti števila oseb 
na kanalizacijsko omrežje za več kot 50 %.  

Kazalnik: 

Delež gospodinjstev z urejenim odvajanjem odpadne vode (priključenih na CČN, MKČN..). 
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KAZALNIK ME

Izhodiščno 

leto

Izhodiščna

vrednost LETO

Ciljna 

vrednost

Dosežena 

vrednost
Izgradnja in obnova

kanalizacijskega 

omrežja m 2015 1700 2016 4000 3849
2017 235 100
2018 35
2019 3000
2020 3000  

Kazalnik Opis
Izgradnja in obnova

kanalizacijskega omrežja

Dolžina zgrajenega oz.obnovljenega kanalizacijskega 

omrežja  

 

KAZALNIK ME

Izhodiščno 

leto

Izhodiščna

vrednost LETO

Ciljna 

vrednost

Dosežena 

vrednost
Priključitev objektov 

na zgrajeno omrežje kom 2015 299 2016 84 90
2017 70 90
2018 20
2019 30
2020 50  

 
Kazalnik Opis
Priključitev objektov na zgrajeno 

omrežje Število priključenih objektov na zgrajeno kanalizacijo  
 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni 
učinek in kazalnik) 

S premišljenimi investicijskimi vložki zagotoviti nemoteno delovanje obstoječega sistema odvajanja in 
čiščenja, hkrati pa omogočiti izvedbo razširitve omrežja.  

15029003 - Izboljšanje stanja okolja 

Vrednost: 32.500 EUR 

Opis podprograma 

Občina bo namenjala sredstva za izboljšanje stanja okolja. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o varstvu okolja. 

- Zakon o gospodarskih javnih službah 

- Statut Občine Kočevje 

- Proračun Občine Kočevje 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Izboljšanje stanja okolja. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni 
učinek in kazalnik) 

Izboljšano stanje okolja. 
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16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 

Vrednost: 6.053.193 EUR 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 
zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, 
gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). V letu 2019 bo za to področje namenjenih 
5.933.193,02 EUR oziroma 25,5 % BPO. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije, 
- Uredba o prostorskem redu Slovenije, 
- Nacionalni program varstva okolja,   
- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja, 
- Operativni program oskrbe s pitno vodo, 
- Nacionalni stanovanjski program. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj) 

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je izvajanje aktivne zemljiške politike in ustvarjanje 
prostorskih pogojev za učinkovito gospodarjenje z nepremičninami tako, da občina spodbuja vzdržen 
prostorski razvoj ter s tem zagotavlja pogoje za skladen in celovit razvoj mesta in drugih poselitvenih 
območij na teritoriju občine. 

Cilj: Prilagajanje na podnebne spremembe 

Cilj: Kakovostna stanovanja za vse prebivalce 

Kazalnik: Število stanovanj na 1000 prebivalcev 

Cilj: Teritorialna kohezija skozi uravnotežen in trajnostni prostorski razvoj 

Kazalec: Sprememba rabe zemljišč zaradi urbanizacije 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1602  Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija  
1603  Komunalna dejavnost 
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

Vrednost: 68.400 EUR 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za 
urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s 
prostorom. 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Dolgoročni cilji glavnega programa so skladen razvoj območja na vseh področjih življenja in dela ter 
racionalna raba prostora, zagotavljanje pogojev za uvajanje informacijskega sistema za gospodarjenje 
s prostorom in varstvo okolja, poudarjena prednost izvajanju razvojnih projektov, ki prispevajo k 
oživljanju gospodarstva in ustvarjanju novih delovnih mest, enakomernejša razporeditev dejavnosti in 
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omejevanje tistih posegov, ki poslabšujejo razmere v prostoru, pospeševanje posegov, ki spodbujajo 
razvoj in izboljšujejo urbano celoto, prednostna raba zemljišč za projekte, ki zasledujejo širše družbene 
interese, prilagajanje prostorskih aktov razvojnim konceptom in potrebam investitorjev, izboljšanje 
bivalnih in delovnih pogojev (prometne povezave, zelene površine, rekreacija), ohranjanje kulturne 
krajine, skrb za urejeno okolje. Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija sta del 
dolgoročnega razvoja Občine Kočevje in osnova za gospodarski in družbeni razvoj mesta in podeželja 
v občini. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilji so nadaljevanje rednega vzdrževanja obstoječe strojne in programske opreme, 
medobčinskega sodelovanja na področju vzpostavitve geoinformacijskih sistemov občin ter pridobitev 
ali izdelava potrebnih podatkov in podatkovnih baz.  

Letni cilji so tudi izvedba čim večjega obsega planiranih postopkov priprave in sprejema posamičnih 
prostorskih aktov, poleg navedenega pa še rešitev čim večjega števila prejetih vlog za izdelavo ali 
pridobitev potrebnih dokumentov za manjše prostorske ureditve ter pridobivanje različnih strokovnih 
podlag za kasnejše prostorsko načrtovanje. 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so: posodobljena strojna in programska 
oprema ter tekoče ažurirani obstoječi podatki.  

Stanovanjska dejavnost: 
- izboljšanje kakovosti bivanja v obstoječem stanovanjskem fondu z obnovami in posodobitvami. 
- zagotavljanje novih neprofitnih stanovanj z izgradnjo oz. nakupi, 
- zagotavljanje bivalnih enot. 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so:  

Število novozgrajenih stanovanj. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

1603 - Komunalna dejavnost 

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 

Vrednost: 68.400 EUR 

Opis podprograma 

Prostorsko načrtovanje: prostorski dokumenti občine, urbanistični natečaji. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o prostorskem načrtovanju, 
- Zakon o urejanju prostora,  
- Zakon o graditvi objektov, 
- Zakon o javnih naročilih in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, 
- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije, 
- Uredba o prostorskem redu Slovenije. 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Dolgoročni cilj je izvedba čim večjega obsega planiranih postopkov priprave in sprejema posamičnih 
prostorskih aktov ter pridobitev potrebnih dokumentov za manjše prostorske ureditve. Planirani 



 

218 

 

kazalnik, na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, je obseg izvedbe navedenih 
projektov oziroma izvedba posameznih faz projektov, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki 
priprave in sprejema prostorskih aktov, tako iz strokovnega, kot organizacijskega vidika izredno 
zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva dodatna usklajevanja z udeleženci postopka, 
izvajalci in lastniki zemljišč, zaradi česar je izredno težko natančno določiti stroške ter časovni okvir 
realizacije posameznega projekta. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni 
učinek in kazalnik) 

Lažje in hitrejše odzivanje občinske uprave pri posameznih projektih in nalogah, katerih pojavnost ni 
mogoče predvideti vnaprej. 

1603 - Komunalna dejavnost 

Vrednost: 3.994.879 EUR 

Opis glavnega programa 

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Občine Kočevje. 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

- izboljšanje trenutnega stanja oskrbe s pitno vodo z gradnjo novih vodovodnih sistemov ter 
posodabljanjem obstoječih, 

- izboljševanje standarda oskrbe s pitno vodo, 
- posodobitev obstoječih vodovodnih sistemov s ciljem zmanjševanja vodnih izgub, 
- upravljanje in vzdrževanje ter gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo, 
- upravljanje in vzdrževanje ter gradnja in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16039001 Oskrba z vodo 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

16039003 Objekti za rekreacijo 
16039005 Druge komunalne dejavnosti 
 

35 - Občinska uprava 

91 KS Kočevska Reka 

92 KS Šalka vas 

93 KS Ivan Omerza 

94 KS Stara Cerkev 

95 KS Poljanska dolina 

96 KS Poljanska dolina 

16039001 - Oskrba z vodo 

Vrednost: 3.406.301 EUR 

Opis podprograma 

Glavni program 1603 Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje 
pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge 
komunalne dejavnosti. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o gospodarskih javnih službah,  
- Zakona o varstvu okolja,  
- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo, 
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 

varstva okolja,   
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Kočevje,  
- Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Kočevje. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Dolgoročni cilj razvoja dejavnosti oskrbe s pitno vodo je zagotavljanje stalne in varne oskrbe s pitno 
vodo na celotnem področju Občine Kočevje.  

 

KAZALNIK ME

Izhodiščno 

leto

Izhodiščna

vrednost LETO

Ciljna 

vrednost

Dosežena 

vrednost

Izgradnja in obnova

vodovodnega omrežja m 2015 2576 2016 9.820 19.688
2017 30.000 35.582
2018 17.000
2019 1.000
2020 1.000  

 

Kazalnik Opis

Izgradnja in obnova vodovodnega 

omrežja

Dolžina zgrajenega oz.obnovljenega 

vodovodnega omrežja  

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni 
učinek in kazalnik) 

S premišljenimi investicijskimi vložki zmanjšati možnost izpadov v redni oskrbi s pitno vodo in 
zmanjšati tveganja glede morebitnega lokalnega onesnaženja pitne vode.  

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

Vrednost: 20.000 EUR 

Opis podprograma 

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost: gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, 
vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega obreda. 

Urejanje pokopališč, oddajanje prostorov za grobove in pogrebne storitve so ena izbirnih lokalnih 
javnih služb. Izvaja se na način in v obliki, kot to določata občinska odloka. S storitvami javne službe 
se zagotavlja urejeno ravnanje s prostori za pokope (pokopališča). Skladno z veljavno zakonodajo mora 
občina zagotavljati izvajanje storitev javne službe na celotnem območju, iz česar izhaja obveznost po 
zagotovitvi primerne infrastrukture za izvajanje te dejavnosti. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč,  
- Odlok o pokopališčih in pokopališkem redu na območju Občine Kočevje,  
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- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Komunala 
Kočevje d.o.o.  

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Dolgoročni cilji so: 

- izboljšanje infrastrukture za izvajanje pogrebnih dejavnosti, 
- zagotavljanje ustreznih prostorov za poslovilne obrede,  
- smiselno povezovanje več objektov na enem mestu, ki imajo sorodne funkcije, 
- urejanje okolic objektov. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni 
učinek in kazalnik) 

Skladno z izdelanimi prioritetami je potrebno nadaljevati z investicijskimi vlaganji v infrastrukturo 
pokopališke dejavnosti. 

16039003 - Objekti za rekreacijo 

Vrednost: 538.992 EUR 

Opis podprograma 

Objekti za rekreacijo: upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča, 
kampi ipd.), gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo. 

Podprogram vključuje tudi sredstva namenjena za ureditev infrastrukture, ki je postavljena na 
površinah namenjenih javni uporabi (otroška in športna igrišča). 

Planirani odhodki na tem podprogramu so predvideni v višini 538.992,42 EUR. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o urejanju prostora, 
- Zakon o graditvi objektov, 
- Zakon o gospodarskih javnih službah, 
- Zakon o varstvu okolja. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Dolgoročni cilji podprograma so zagotovitev ustreznih površin za rekreacijo in igro otrok ter 
zagotovitev urejenosti javnih zelenih površin. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni 
učinek in kazalnik) 

Letni izvedbeni cilji podprograma so hortikulturna ureditev površin v urbanem okolju, ureditev otroških 
igrišč in dopolnitev obstoječih zasaditev na javnih zelenih površinah.  

Kazalci:  

- število urejenih otroških igrišč in drugih javnih površin 
- število obnovljenih otroških igrišč po mestu Kočevje in podeželju, 
- število vzdrževanih in nadgrajenih športnih površin po krajevnih skupnostih. 

16039004 - Praznično urejanje naselij 

Vrednost: 20.000 EUR 
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Opis podprograma 

Podprogram vključuje sredstva za plačilo nabave materiala in izvedbo storitev za novoletno okrasitev 
mesta Kočevje. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja 

Proračun Občine Kočevje 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Dolgoročni cilji tega programa je krasitev mesta, s katero se sledi prazničnemu vzdušju in primernem 

ozadju za izvedbo prednovoletnih prireditev na prostem.  

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni 
učinek in kazalnik) 

Letni izvedbeni cilj je vsakoletna lična okrasitev mesta po zastavljenem načrtu krasitve. Planirani 
kazalci, na podlagi katerih se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, je obseg realizacije proračunskih 
sredstev ter merjenje zadovoljstva občanov.  

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:  

Kazalci iz spodnje tabele prikazujejo višino deleža proračunskih sredstev, ki se vsakoletno namenijo 
glede na prebivalstvo v 6 letnem obdobju. V prihodnje se predvideva primerljivo gibanje kazalcev kot 
v letu 2016 in 2017.    

Kazalnik: Vrednost proračunskih sredstev za praznično urejanje naselij na občana  

 

KAZALNIK 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Število prebivalcev 

občine 16437 16303 16082 16075 15965 15822

Proračunska sredstva 

za praznično urejanje 

naselij 23.550,54 12.691,48 5.852,00 20.952,23 10.586,00 16.977,00
Proračunska

sredstva/prrebivalca 1,43 0,78 0,36 1,30 0,66 1,07

 

16039005 - Druge komunalne dejavnosti 

Vrednost: 29.586 EUR 

Opis podprograma 

Druge komunalne dejavnosti: javne površine - vaška jedra, otroška igrišča in ostale površine po vaseh. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o urejanju prostora, 
- Zakon o varstvu okolja, 
- Zakon o graditvi objektov 
- Zakon o gospodarskih javnih službah 
- Statut Občine Kočevje 
- Proračun Občine Kočevje 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje vzdrževanih javnih površin, ohranjanje vzdrževanega videza naselij in 
igrišč/opreme, posledično zagotavljanje urejenega okolja bivanja. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni 
učinek in kazalnik) 

Realizirana izvedba vzdrževanja posameznih lokacije zelenic in igrišč. Kazalniki: število površin, ki se 
vzdržujejo in višina sredstev, ki se zanje namenja vsako leto. 

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

Vrednost: 170.000 EUR 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1605 Spodbude stanovanjske gradnje vključuje sredstva za podpore fizičnim osebam 
za individualno stanovanjsko gradnjo, spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na 
stanovanjskem področju. 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Dolgoročni cilj tega programa je vzdrževanje stanovanj po programu vzdrževanja ter izgradnja novih 
stanovanjskih enot v skladu s Stanovanjskim programom občine in v okviru proračunskih zmožnosti. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je vzdrževanje stanovanj in objektov po letnem programu vzdrževanja. Planirani 
kazalci, na podlagi katerih bomo merili uspešnost zastavljenih ciljev, je obseg realizacije navedenega 
plana investicijskega vzdrževanja. Z samo izvedbo investicije se preprečuje staranje in propadanje 
obstoječega fonda stanovanj, prav tako pa se poveča tudi vrednost stanovanj. Posledice planiranih 
investicij se odražajo tudi v izboljšanju bivalnega standarda najemnikov. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji 
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 
 
Proračunski uporabniki: 35 – Občinska uprava 

16059001 - Podpora individualni stanovanjski gradnji 

Vrednost: 6.000 EUR 

Opis podprograma 

Spodbujanje obnove individualnih in predvsem večstanovanjskih objektov z energetsko sanacijo: 
fasada, okna, streha. Na ta način za zagotavlja vizualno lepša veduta pogleda – izgleda mesta in 
prispeva k zmanjšanju porabe fosilnih goriv, kar ima za sekundarno posledico izboljšanje  lokalnega 
ozračja. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pravilnik o sofinanciranju prenove fasad in streh v mestnem jedru Kočevja 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Dolgoročni cilj podprograma je da se z investicijskim vzdrževanjem objektov poveča tudi vrednost 
objektov, prav tako pa se zagotovi tudi boljša energetska učinkovitost objektov ter večja kvaliteta 
zraka v lokalnem okolju. 

Na ta način se izboljšuje kakovosti bivanja v obstoječih stanovanjskih objektih in samem lokalnem 
okolju. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni 
učinek in kazalnik) 

CILJ: energetska sanacija VSEH objektov znotraj mestnega jedra mesta Kočevje  

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

Vrednost: 104.000 EUR 

Opis podprograma 

Spodbujanje stanovanjske gradnje: gradnja, nakup in vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj in 
službenih najemnih stanovanj, gradnja, nakup in vzdrževanje namenskih najemnih stanovanj (za 
posebne skupine odraslega prebivalstva), nakup, gradnja in vzdrževanje bivalnih enot za začasno 
reševanje stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Stanovanjski zakon, 
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za 

uveljavljanje subvencioniranih najemnin, 
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, 
- Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb, 
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Dolgoročni cilj podprograma je investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanjskega fonda, ki 
ga bo občina obdržala v trajni lasti ter nakup in izgradnja novih stanovanj. Z investicijskim 
vzdrževanjem stanovanj se poveča tudi vrednost stanovanj, prav tako pa se zagotovi tudi boljša 
energetska učinkovitost objektov in izboljša kakovost bivanja najemnikov v obstoječem 
stanovanjskem fondu. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni 
učinek in kazalnik) 

Letni izvedbeni cilj je vzdrževanje stanovanj in objektov po letnem programu vzdrževanja in s tem  
izboljšanje kakovosti bivanja v obstoječem stanovanjskem fondu.  
Kazalniki: 
- število obnovljenih stanovanj, 
- število novih stanovanj. 
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KAZALNIK ME

Izhodiščno 

leto

Izhodiščna

vrednost LETO

Ciljna 

vrednost

Dosežena 

vrednost
Število neprofitnih 

stanovanj število 2015 202 2016 0 202
2017 10 212
2018 10
2019 20
2020 20  

 

število neprofitnih stanovanj

merjenje števila obnovljenih oz. 

novih neprofitnih stanovanj  

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju 

Vrednost: 60.000 EUR 

Opis podprograma 

Drugi programi na stanovanjskem področju: upravljanje – plačilo obratovalnih stroškov za prazna 
stanovanja, zavarovanje stanovanjskega fonda, zastopanje pred sodiščem v postopkih pred sodiščem 
za odpoved najemne pogodbe iz krivdnih razlogov po Stanovanjskem zakonu in drugi nepredvideni 
stroški. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Stanovanjski zakon. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Dolgoročni cilji tega podprograma so tekoče vzdrževanje stanovanj. Kazalec učinkovitosti 
predvidevanih odhodkov bo redno tekoče vzdrževanje stanovanj, s čimer v osnovi ohranjamo njihovo 
vrednost in povečujemo kvaliteto bivanja najemnikov teh stanovanj. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni 
učinek in kazalnik) 

Letni izvedbeni cilj predvideva upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj. Planiran kazalnik, na 
podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, je obseg realizacije zastavljenih letnih 
ciljev tekočega vzdrževanja stanovanj. Z boljšim načinom gospodarjenja ter optimalno zasedenostjo 
stanovanj se posledično zmanjšujejo tudi stroški povezani z izpraznjenimi stanovanji.  

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, 
kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 

Vrednost: 1.819.914 EUR 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna 
zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč in njihovo razpolaganje. 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Dolgoročni cilji glavnega programa so gospodarjenje z zemljišči (prodaja zemljišč, ki so v lasti Občine 
Kočevje) za namen gradnje poslovnih in drugih objektov (posamezna zemljišča), gospodarjenje z 
zemljišči zaradi uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim (prodaja, menjava, odkup, služnost, 
oddaja v najem), gospodarjenje z zemljišči zaradi zaokrožitve stavbnih zemljišč (gradbene parcele, 
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funkcionalna zemljišča), pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte (uskladitve 
zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim)ter za izvajanje dejavnosti, ki bodo povečale učinkovitost 
upravljanja in gospodarjenja s prostorom. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Na področju upravljanja in razpolaganja z zemljišči planiramo sredstva za kritje stroškov izvedbe 
postopkov upravljanja in razpolaganja z zemljišči (npr. cenitve, odmere, notarski stroški, davki, javne 
objave, odškodnine, ...) ter sredstva za nakupe in menjave zemljišč in z njimi povezanih stroškov. 
Kazalci in časovni okvir doseganja ciljev predstavljajo realizacijo letnega načrta razpolaganja in letnega 
načrta pridobivanja stvarnega premoženja, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki vodenja 
premoženjsko pravnih zadev zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, zaradi katerega je izredno 
težko natančno locirati stroške ter časovno opredeliti izvedbo postopkov 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16069001  Urejanje občinskih zemljišč 
16069002  Nakup zemljišč 

Proračunski uporabniki: 

35 -  Občinska uprava 

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 

Vrednost: 1.819.914 EUR 

Opis podprograma 

Urejanje občinskih zemljišč vključuje sredstva urejanje občinskih zemljišč (geodetke izmere) in 
prodajo zemljišč. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, 
- Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin.  
- Zakon o javnih financah, 
- Stvarnopravni zakonik,  
- Obligacijski zakonik,  
- Zakon o zemljiški knjigi in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, 
- Zakon o denacionalizaciji, 
- Zakon o graditvi objektov, 
- Zakon o prostorskem načrtovanju, 
- Zakon o urejanju prostora, 

- Zakon o javnem naročanju. 
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Dolgoročni cilji so gospodarjenje z zemljišči (prodaja zemljišč, ki so v lasti občine Kočevje) za namen 
gradnje poslovnih, stanovanjskih in drugih objektov (posamezna zemljišča), gospodarjenje z zemljišči 
zaradi uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim, gospodarjenje z zemljišči zaradi ureditve 
stavbnih zemljišč namenjenih za samostojno gradnjo in za za zaokrožitev funkcionalnih zemljišč 
(geodetske izmere).  

Kazalci in časovni okvir, doseganja ciljev predstavljajo realizacijo letnega načrta razpolaganja, pri 
čemer je potrebno upoštevati, da so postopki vodenja premoženjsko pravnih zadev zahtevna, 
kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva usklajevanja s kupci, lastniki zemljišč, sodiščem in 
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geodetsko upravo teko je zaradi navedenega izredno težko natančno določiti stroške in časovno 
opredeliti izvedbo posameznega postopka. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni 
učinek in kazalnik) 

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nadaljevanje postopkov gospodarjenja s 
stavbnimi zemljišči v skladu z letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za leto 
2019. 

16069002 - Nakup zemljišč 

Vrednost: 191.500 EUR 

Opis podprograma 

V okviru podprograma se predvideva sredstva namenjena za nakup in menjavo zemljišč, ki jih občina 
potrebuje tako za gradnjo komunalne infrastrukture in s tem povezano ureditvijo premoženjskopravnih 
stanj kot tudi za izvajanje dejavnosti, ki bodo povečale učinkovitost upravljanja in razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem. S tem namenom se bodo v okviru te politike tako financirali postopki za 
hitrejše urejanje in uskladitve stanja nepremičnin. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, 
- Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, 
- Zakon o javnih financah, 
- Stvarnopravni zakonik,  
- Obligacijski zakonik,  
- Zakon o zemljiški knjigi, 
- Zakon o denacionalizaciji, 
- Zakon o graditvi objektov in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, 
- Zakon o prostorskem načrtovanju,  
- Zakon o urejanju prostora, 
- Zakon o javnem naročanju, 

- področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo v upravljanje in 
razpolaganje z zemljišči. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Dolgoročni cilji predstavljajo izvedbo čim večjega obsega planiranih postopkov vodenja premoženjsko 
pravnih zadev nakupa zemljišč ter morebitnih dopolnitev letnega načrta pridobivanja nepremičnega 
premoženja (pridobitev stvarnega premoženja za potrebe občine pod čim  ugodnejšimi pogoji).  

Kazalci, na podlagi katerih se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev in časovni okvir, obsegajo izvedbo 
planiranih nakupov na podlagi letnega načrta pridobivanja in razpolaganja stvarnega premoženja, pri 
čemer je potrebno upoštevati, da so postopki vodenja premoženjsko pravnih zadev nakupa zemljišč 
zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva usklajevanja z lastniki zemljišč (prodajalci), 
sodiščem in geodetsko upravo. Sredstva so namenjena predvsem za nakupe in zamenjavo zemljišč, ki 
jih občina potrebuje predvsem za gradnjo komunalne infrastrukture. Dolgoročni cilji so tako 
zagotavljanje zemljišč, na katerih bo možna gradnja komunalne infrastrukture, ki bo občanom 
omogočala bivanje v urejenem bivalnem okolju. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni 
učinek in kazalnik) 

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nakup in menjavo v skladu z letnim načrtom 
pridobivanja in razpolaganja nepremičnega premoženja za leto 2018, k težnji uresničevanja in 
zagotavljanja pridobivanja nepremičnin pod čim bolj ugodnimi pogoji. 

Letni kazalec pa predstavlja število zaključenih postopkov odkupa nepremičnega premoženja skladno 
z letnim načrtom pridobivanja in razpolaganja. 

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 

Vrednost: 1.921.724 EUR 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO zajema določene programe na področju primarnega 
in bolnišničnega zdravstva ter na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega 
varstva in druge programe na področju zdravstva. V letu 2019 bo za to področje namenjenih 
1.921.724,44 EUR oziroma 8,3 % odhodkov BPO. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

/ 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj) 

- omogočiti neprekinjeno in nemoteno zdravstveno dejavnost v mreži javne zdravstvene službe na 
primarni ravni, 

- skrb za čim boljše prostorske rešitve za izvajanje posameznih dejavnosti zdravstva. 

Cilj: Boljše zdravje in blagostanje in uspešen, kakovosten in stabilen zdravstveni sistem 

Kazalnik: Celotni izdatki za zdravstvo kot delež v primerni porabi 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1702  Primarno zdravstvo 
1706  Preventivni programi zdravstvenega varstva 
1707  Drugi programi na področju zdravstva 

1702 - Primarno zdravstvo 

Vrednost: 1.399.100 EUR 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1702 Primarno zdravstvo vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na 
področju primarnega zdravstva (zdravstveni domovi) ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih 
dejavnosti. 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

- omogočiti neprekinjeno in nemoteno zdravstveno dejavnost v mreži javne zdravstvene službe na 
primarni ravni 

- rekonstrukcija in dozidava Zdravstvenega doma Kočevje  

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Redno in nemoteno delovanje Zdravstvenega doma Kočevje in njegovih izpostav. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 
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Proračunski uporabnik: 

35 – Občinska uprava 

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 

Vrednost: 1.399.100 EUR 

Opis podprograma 

Na podlagi Zakona o zdravstveni dejavnosti se v zdravstvenih domovih izvaja osnovna zdravstvena 
dejavnost na primarni ravni. Na območju občine Kočevje je Občina Kočevje ustanovila javni zavod 
Zdravstveni dom Kočevje za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti, ki izvaja z zakonom predpisane, 
pa tudi druge zdravstvene dejavnosti. 
Proračunska sredstva v okviru podprograma so namenjena za omogočanje kvalitetnejše izvajanje 
storitev in večjo dostopnost storitev za uporabnika.  

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o zdravstveni dejavnosti  
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje  
- Proračun Občine Kočevje. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

- Skrb za čim boljše prostorske rešitve 

- Dostopnost storitev za uporabnike 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni 
učinek in kazalnik) 

- Ustrezna ureditev objekta in njegove okolice, 
- Sofinanciranje materialnih stroškov zdravstvenih postaj. 

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva 

Vrednost: 178.624 EUR 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva vključuje sredstva za plačilo 
dejavnosti, ki sicer niso zakonska obveznost, vendar se izvajajo zaradi njihovega pomena za ohranjanje 
in varovanje zdravja občank in občanov. V program se uvrščajo aktivnosti za zagotavljanje uspešne 
prve pomoči ter aktivnosti, ki jih v občini Kočevje izvajamo v okviru projekta Občine po meri invalidov. 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Izboljšanje zdravstvenega varstva za občanke in občane 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Ohraniti pogoje in možnosti izvajanja aktivnosti za izboljšanje zdravstvenega varstva občank in 
občanov 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 

Proračunski uporabnik: 

35 - Občinska uprava 
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17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 

Vrednost: 178.624 EUR 

Opis podprograma 

V okviru glavnega programa Preventivni programi zdravstvenega varstva je to edini podprogram, zato je 
njegova opredelitev vsebinsko enaka opredelitvi glavnega programa.  

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi 
- Proračun občine Kočevje 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Dolgoročni cilji in kazalci podprograma so enaki dolgoročnim ciljem in kazalcem glavnega programa. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni 
učinek in kazalnik) 

Letni izvedbeni cilji in kazalci podprograma so enaki letnim izvedbenim ciljem in kazalcem glavnega 
programa. 

1707 - Drugi programi na področju zdravstva 

Vrednost: 344.000 EUR 

Opis glavnega programa 

V glavni program 1707 Drugi programi na področju zdravstva so vključene zakonske obveznosti občine 
s področja zdravstvenega varstva in sicer plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje 
občank oziroma občanov ter mladoletnih oseb in plačilo opravljenih storitev mrliško pregledne službe. 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Izpolnjevanje zakonskih obveznosti 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Ker na število zavarovanih oseb in višino prispevka za zdravstveno zavarovanje ter na število 
opravljenih mrliških ogledov, opravljenih obdukcij in prevozov na obdukcije ne moremo vplivati, 
predstavlja glavni letni izvedbeni cilj izpolnjevanje zakonskih obveznosti. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

17079001- Nujno zdravstveno varstvo 

17079002 - Mrliško ogledna služba 

Proračunski uporabnik: 

35 – Občinska uprava 

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo 

Vrednost: 308.000 EUR 

Opis podprograma 

Zakonska obveznost občine je plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov, ki so na podlagi 
odločbe centra za socialno delo upravičeni do tega. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o zdravstveni dejavnosti, 
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- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, 
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Izpolnjevanje zakonskih obveznosti 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni 
učinek in kazalnik) 

Podprogram je po svoji vsebini enak glavnemu programu, zato so enaki tudi letni izvedbeni cilji in 
kazalci, s katerimi se ugotavlja uspešnost doseganja zastavljenih ciljev 

17079002 - Mrliško ogledna služba 

Vrednost: 36.000 EUR 

Opis podprograma 

Plačevanje storitev mrliško pregledne službe je zakonska obveznost občine. Med tovrstne storitve 
sodijo: mrliški pregledi, sanitarne obdukcije, odvoz ponesrečencev s kraja nesreče na obdukcijo, če je 
le-ta odrejena.  

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Zagotavljanje izvajanja mrliško pregledne službe skladno z zakonodajo 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni 
učinek in kazalnik) 

Zagotavljanje sredstev za izvajanje mrliško pregledne službe skladno z zakonodajo in število 
opravljenih mrliških pregledov, število obdukcij in odvozov na obdukcije. 

 

 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

Vrednost: 1.681.114 EUR 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema programe kulture, 
športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske 
skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).  
V letu 2019 je za to področje namenjenih 1.681.114,16 EUR oziroma 7,2 % odhodkov BPO. 
 
Kočevje je mesto kulture, ki v javnem interesu podpira vse oblike umetniškega ustvarjanja in 
kulturnega udejstvovanja z namenom, da izboljša kakovost življenja v mestu in z dvigom zavesti o 
pomenu kulture za razvoj vsakega posameznika in družbe kot celote dela družbo bolj kritično, bolj 
odprto in nenazadnje tudi  razvito. Je ustvarjalno mesto, v katerem je kultura tesno povezana s 
turističnim, izobraževalnim, gospodarskim in drugimi sektorji. 

Kultura je eden najpomembnejših temeljev nacionalne samobitnosti in nikakor ne sme in ne more biti 
ujeta zgolj v meje svojega resorja. Je tisto, kar naredi ljudi bolj dovzetne za ideje.  
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Občinski svet občine Kočevje je 29. septembra 2015 sprejel Lokalni program občine Kočevje za 
kulturo 2015-2019. Ta temeljni strateški dokument kulturne politike je zakonska obveza in glavno 
sredstvo pri oblikovanju in povezovanju različnih politik, ki so povezane s kulturo. V lokalnem programu 
smo poudarili strateško povezovanje kulture v strukture delovanja mesta, opredelili smo prednostne 
naloge našega resorja ter poudarili pomen ustvarjalnosti, ki naj temelji na vrhunskosti, raznolikosti in 
dostopnosti kulture. 

Skladno s svojimi zakonskimi obveznostmi občina Kočevje zagotavlja javne kulturne dobrine in storitve 
ter tako omogoča stabilne pogoje za delovanje javnih kulturnih zavodov, nevladnih kulturnih organizacij 
in samostojnih ustvarjalcev. To področje ureja sistemski zakon za področje kulture - Zakon o 
uresničevanju javnega interesa za kulturo in področne zakonske ureditve, ki urejajo organizacijo in 
financiranje splošnih knjižnic, varstva kulturne dediščine in ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Z 
odmevnimi kulturnimi dogodki, ki se odvijajo v Občini Kočevje, občina utrjuje svojo sodobno 
ustvarjalno kulturno identiteto.  

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Operativni program krepitve človeških virov, 
- Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov, 
- Nacionalni program športa v RS. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj) 

Temeljni strateški dokument razvoja kulture na območju Občine Kočevje je Lokalni program za kulturo 
2015 - 2019. Cilji in ukrepi v lokalnem programu so zasnovani dolgoročno, z namenom doseganja 
trajnih pozitivnih učinkov. 

Občina zagotavlja najmanj tiste javne kulturne dobrine, ki jih  določajo posebni predpisi (varstvo 
kulturne  dediščine,knjižničarstvo), podpira dejavnost kulturnih društev ter  zagotavlja pogoje za druge 
kulturne potrebe svojih prebivalcev, ki  pa jih mora opredeliti v občinskem programu za kulturo. 

Na področju profesionalne kulture je cilj zagotovitev minimalnih sredstev za redno dejavnost knjižnice 
in sofinanciranje javnih del in razstav v muzeju.  

Na področju ljubiteljske kulture je osnovni cilj zagotoviti društvom, na osnovi njihovih programov, 
osnovna sredstva za njihovo dejavnost in sofinancirati projekte, ki jih pripravijo društva. S tem naj bi 
omogočili delovanje društev vsaj na obstoječi ravni. Ker večina društev nima ustreznih prostorskih 
pogojev za svoje delo, je eden od prioritetnih ciljev zagotoviti prostore za njihovo delovanje. 

Temeljni cilj spomeniško varstvenih akcij je vzdrževanje in obnavljanje dediščine,preprečevanje njene 
ogroženosti ter zagotavljanje materialnih in drugih pogojev za uresničevanje kulturne funkcije 
dediščine, ne glede na njeno namembnost. V skladu z 9. členom Zakona o varstvu kulturne dediščine 
zagotavljajo lokalne skupnosti na področju varstva dediščine tudi sredstva za ohranjanje in vzdrževanje 
spomenikov lokalnega pomena in druge dediščine. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 

1803 - Programi v kulturi 

1804 – Podpora posebnim skupinam 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 

Vrednost: 185.194 EUR 
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Opis glavnega programa 

Program opredeljuje skrb za kulturno dediščino v najširšem pomenu, zlasti vzdrževanje in obnavljanje 
spomenikov kulturne dediščine, za katere mora Občina Kočevje skrbeti kot lastnik. Poleg tega 
opredeljuje aktivnosti v zvezi z ohranjanjem in predstavljanjem premične kulturne dediščine, ki so 
osredotočeni predvsem na programe muzejske dejavnosti. 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Ohranjanje premične in nepremične kulturne dediščine. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

V letu 2019 bo prednostna skrb posvečena prenovi in ohranjanju tistih spomenikov kulturne dediščine, 
ki so v lasti občine Kočevje, ter njihova predstavitev s ciljem, da se zagotovi ohranitev najpomembnejše 
kulturne dediščine mesta ter omogoči njeno predstavitev javnosti. 

Kazalci: 
- ohranjanje premične in nepremične kulturne dediščine, 
- število obnovljenih spomenikov 
- postavitev razstav v muzeju 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina 

18029002 - Premična kulturna dediščina 

35 – Občinska uprava 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina 

Vrednost: 80.165 EUR 

Opis podprograma 

Podprogram predvideva financiranje vzdrževanja in obnovo kulturne dediščine, ki ja v lasti Občine 
Kočevje. Premična kulturna dediščina vključuje: odkup premične kulturne dediščine (vključno z 
zasebnim arhivskim gradivom), dejavnost muzejev, arhivov in galerij, muzejski programi in projekti, 
arhivski programi in projekti. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,  
- Zakon o varstvu kulturne dediščine, 
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Kočevje.  

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Dolgoročni cilj je prenova in vzdrževanje vseh kulturnih spomenikov, njihova predstavitev javnosti in 
njihovo vključevanje v živo podobo mesta Kočevje.  

Kazalniki: 
- število obnovljenih spomenikov 
- število obiskovalcev v muzeju 
- število izvedenih projektov muzeja. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni 
učinek in kazalnik) 

V letu 2019 se predvideva tudi obnovo nekaterih spomenikov. 

Kazalniki: 
- število obnovljenih spomenikov 
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- število obiskovalcev v muzeju. 

18029002 - Premična kulturna dediščina 

Vrednost: 105.029 EUR 

Opis podprograma 

Podprogram predvideva financiranje vzdrževanja in obnovo kulturne dediščine, ki ja v lasti Občine 
Kočevje. Premična kulturna dediščina vključuje: odkup premične kulturne dediščine (vključno z 
zasebnim arhivskim gradivom), dejavnost muzejev, arhivov in galerij, muzejski programi in projekti, 
arhivski programi in projekti. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,  
- Zakon o varstvu kulturne dediščine, 
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Kočevje.  

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Dolgoročni cilj je prenova in vzdrževanje vseh kulturnih spomenikov, njihova predstavitev javnosti 
in njihovo vključevanje v živo podobo mesta Kočevje.  
 

Kazalniki: 
- število obnovljenih spomenikov 
- število obiskovalcev v muzeju 
- število izvedenih projektov muzeja. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

V letu 2019 se predvideva obnova nekaterih spomenikov. 

Kazalniki: 
- število obnovljenih spomenikov 
- število obiskovalcev v muzeju. 

1803 - Programi v kulturi 

Vrednost: 832.504 

Opis glavnega programa 

V okviru dela proračuna, namenjenega kulturi, bo občina Kočevje v letu 2019 bodo zagotovljena 
sredstva za financiranje programskih aktivnosti na naslednjih področjih za: 
- javne zavode na področju kulture, katerih ustanoviteljica je občina Kočevje: sredstva za plače, 

materialni stroški, programi, investicijsko vzdrževanje, nakup knjižničnega gradiva za Knjižnico 
Kočevje, 

- javne kulturne programe in projekte, ki jih izvajajo društva (v skladu s pogodbami, ki so sklenjene 
na podlagi izvedenega javnega razpisa) 

- delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti 
- vzdrževanje objektov kot so dvorana Šeškovega doma Kočevje in kulturnega doma Predgrad. 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Splošni in dolgoročni cilji, ukrepi in pričakovani učinki in kazalci uspešnosti so določeni v Lokalnem 
programu za kulturo občine Kočevje2016-2019. 
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Občina Kočevje financira redno dejavnost in programe javnih kulturnih zavodov, ki jih je ustanovila. S 
tem zagotavlja stabilne pogoje za njihovo programsko, organizacijsko, kadrovsko in prostorsko 
delovanje. Sofinancira javne kulturne programe nepridobitnih (nevladnih) kulturnih organizacij v skladu 
z naslednjimi dolgoročnimi cilji:  
- večanje dostopnosti kulturnih vsebin različnim občinstvom na območju Občine Kočevje 
- podpora uveljavljenim neodvisnim kulturnim organizacijam, ki imajo sedež in delujejo na območju 

občine Kočevje 
- podpiranje kakovostnih programov, ki so pomembni za splošni kulturni razvoj občine Kočevje 
- večanje kakovostnih programov kulturne vzgoje na območju občine Kočevje 
- večanje raznolikosti kulturnih dogodkov  

Občina Kočevje sofinancira (letne) kulturne projekte nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih 
organizacij, samozaposlenih v kulturi in drugih posameznikov v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji: 

- spodbujanje izvirne in kakovostne uprizoritvene, glasbene, likovne, intermedijske, literarne in 
kulturno vzgojne produkcije ustvarjalcev, ki delujejo na območju občine Kočevje 

- podpora kulturnim organizacijam, skupinam in ustvarjalcem, ki delujejo na območju občine Kočevje 
- spodbujanje kakovostnega dela še neuveljavljenih izvajalcev na področju kulture  
- večanje kakovostnih kulturno vzgojnih projektov 
- večanje dostopnosti kulturnih dobrin občinstvu 
- večanje raznolikosti kulturnih dogodkov, ki se odvijajo na območju občine Kočevje 
- spodbujanje projektov, ki večajo dostopnost knjige in branja.  
- zagotavljanje pogojev za prikaz in ohranitev premične kulturne dediščine v Pokrajinskem muzeju 

Kočevje 
- ohranjati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture, -  zagotoviti ustrezne prostore za 

obstoj in razvoj javnih zavodov in društev na področju kulture. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj:  
- ohranjanje ali povečevanje knjižnične dejavnosti, tj. ustvarjanje pogojev za nadaljnje izboljšanje 

kulture branja in povečanje dostopnosti do knjige in revij vsem kategorijam prebivalstva, še zlasti 
mladini, 

- razdelitev sredstev preko javnega razpisa za področje ljubiteljske kulture, 
- izdaja strokovnih publikacij po posameznih muzejskih zbirkah, organizacija delavnic za 

osnovnošolsko mladino v okviru posameznih muzejskih zbirk ali celoti, 
- predstavitev občine v medijih in seznanitev javnosti o pomembnih prireditvah in dogodkih ter o delu 

in življenju v Občini Kočevje.  

 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:  
- novi programi, ki zasledujejo trende v razvoju knjižničarstva,   
- število razstav, 
- število prijavljenih ljubiteljskih  kulturnih društev na javnem razpisu 
- število izvedenih kulturnih programov in projektov 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 

18039002 Umetniški programi 
18039003 Ljubiteljska kultura 
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 
18039005 Drugi programi v kulturi 

Proračunski uporabniki: 
10 Občinski svet 
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30 Župan 

35 Občinska uprava 

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 

Vrednost: 360.265 EUR 

Opis podprograma 

Knjižnica Kočevje izvaja naloge splošne knjižnice ter skrbi za ohranjanje in razvoj knjižnične mreže. 
Zbira, obdeluje, predstavlja in hrani domoznansko gradivo o lokalni skupnosti in obvešča javnost o 
dogodkih v lokalni skupnosti. Javnost seznanja tudi z delovanjem knjižnice in s tem povečuje svojo 
vidnost in prepoznavnost v okolju. Svojim obiskovalcem omogoča demokratičen dostop do vseh vsebin 
svojih zbirk (poučnih, umetniških, razvedrilnih in drugih), tako da jim posreduje gradivo in informacije. 
Svoje poslanstvo uresničuje z razvijanjem bralne kulture in različnih oblik pismenosti, zlasti z 
usposabljanjem obiskovalcev za uporabo knjižnice in njenih virov informacij. Z dejavnostmi za 
kakovostno preživljanje prostega časa predstavlja fizična in virtualna knjižnica prostor sproščenega 
druženja, odprt, povezovalen in ustvarjalen tretji prostor. V okviru te postavke so zagotovljena sredstva 
za program, obratovalne stroške in druge stroške delovanja Knjižnice Kočevje. Iz proračunskih 
sredstev občine Kočevje se financirajo: plače zaposlenih in s tem povezani prispevki, materialni stroški 
delovanja, večji del sredstev za nakup knjižničnega gradiva, številni kulturni projekti (projekti razvijanja 
bralne kulture, bralni večeri, razstave, ipd.), izobraževalne, kulturno-vzgojne in promocijsko-
informacijske dejavnosti. Knjižnica izvaja tudi številne druge projekte, zlasti za otroke in mladino. 

Podprogram vključuje dejavnost knjižnic in nakup knjig za splošno knjižnico. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o knjižničarstvu, 
- Odlok o ustanovitvi Knjižnice Kočevje 

-    Uredba o osnovnih storitvah knjižnic 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

- doseči čim večjo včlanjenost prebivalcev občine v knjižnico, 
- povečati delež financiranja knjižnične dejavnosti, 
- pospeševanje izposoje knjižničnega gradiva. 

 

KAZALNIK ME

Izhodiščno 

leto

Izhodiščna

vrednost LETO

Ciljna 

vrednost

Dosežena 

vrednost

Delež primerne porabe

namenjen za 

pospeševanje

knjižnične dejavnosti delež 2015 2,8 2016 2,8 3,9
2017 2,9 4,0
2018 3,0
2019 3,1
2020 3,2  

 

Kazalnik:Število obiskov knjižnice in število izposoj knjižničnega gradiva. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni 
učinek in kazalnik) 

- doseči čim večjo včlanjenost prebivalcev občine v knjižnico, 
- povečati temeljno zalogo knjižničnega gradiva in prirast gradiva, 
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- pospeševanje obračanje knjižničnega gradiva, 
- biti posrednik pri razvoju bralne kulture. 

Kazalniki:Število izposoj knjižničnega gradiva 

18039002 - Umetniški programi 

Vrednost: 177.649 EUR 

Opis podprograma 

Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje skrbi za ohranjanje in razvoj kulturnih dejavnosti, zlasti 
programov in projektov na področju kulture. 

Iz proračunskih sredstev občine Kočevje se financirajo: plače zaposlenih in s tem povezani prispevki, 
materialni stroški delovanja, številni kulturnih projektov (kino predstave, koncertna dejavnost, 
gledališka dejavnost, ipd.), ter vzdrževanje kulturnega centra Kočevje, v katero spadajo obratovalni 
stroški. Javni zavod za turizem in kulturo izvaja tudi številne druge projekte, zlasti za otroke in mladino. 

Podprogram vključuje dejavnost Javnega zavoda za turizem in kulturo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo 
- Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za turizem in kulturo občine Kočevje 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

- število izvedenih kino predstav 
- število obiskovalcev kulturnih dogodkov 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni 
učinek in kazalnik) 

- doseči čim večjo zasedenost kulturnih dogodkov, 
- povečati izvedbo kulturnih prireditev, 

Kazalniki: 

Število obiskovalcev kulturnih prireditev 

18039003 - Ljubiteljska kultura 

Vrednost: 135.700 EUR 

Opis podprograma 

Javne kulturne programe in kulturne projekte delimo po vsebinah ustvarjanja in poustvarjanja na: 
uprizoritvene umetnosti, likovne umetnosti, glasbene umetnosti, filmsko umetnost in literaturo; 
projekti v okviru kulturne vzgoje in mednarodnega kulturnega sodelovanja pa so vključeni v posamezne 
programe. Občina Kočevje javne kulturne programe in kulturne projekte sofinancira preko javnega 
razpisa in javnega poziva, skladno z določili ZUJIK-a. Z izbranimi izvajalci na javnem razpisu za 
sofinanciranje javnih kulturnih programov se sklene pogodba o sofinanciranju kulturnih dejavnosti. 

Ljubiteljska kultura: sofinanciranje dejavnosti in programa Sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti 
(revije, srečanja, poklicna gostovanja), sofinanciranje  programa kulturnih društev, nagrade za kulturne 
dosežke. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, 
- Zakon o društvih. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

- zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti, 
- izvedba vsakoletnih javnih razpisov. 

Kazalniki: 
- število društev, ki so uspeli na javnem razpisu,  
- število kakovostno izvedenih projektov. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni 
učinek in kazalnik) 

- zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti, 
- izvedba javnega razpisa za kulturne programe in projekte. 

Kazalniki: 
- število društev, ki so uspeli na javnem razpisu,  

- število kakovostno izvedenih projektov. 

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura 

Vrednost: 132.840 EUR 

Opis podprograma 

Namen porabe sredstev je v pokrivanju stroškov objav in obvestil o delu občine. Predstavitev občine 
v medijih na osnovi sklenjenih pogodb ter objave različnih razpisov, povabil, oglasov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi, 
- Zakon o medijih, 
- Zakon o dostopu informacij javnega značaja. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Seznanitev javnosti o pomembnih prireditvah in dogodkih ter o delu in življenju v Občini Kočevje. 
Informiranje občanov in občank o posameznih obravnavah, razpravah, slovesnostih, prireditvah ter 
drugih aktivnostih občine ter plačilo v zvezi z informiranjem javnosti, preko različnih medijev. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni 
učinek in kazalnik) 

Seznanitev javnosti o pomembnih prireditvah in dogodkih ter o delu in življenju v Občini Kočevje. 
Informiranje občanov in občank o posameznih obravnavah, razpravah, slovesnostih, prireditvah ter 
drugih aktivnostih občine ter plačilo v zvezi z informiranjem javnosti, preko različnih medijev. 

18039005 - Drugi programi v kulturi 

Vrednost: 26.050 EUR 

Opis podprograma 

Drugi programi v kulturi: upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov in 
kulturnih centrov, spominskih sob in drugih kulturnih objektov), gradnja in investicijsko vzdrževanje 
javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji, galerije, gledališča), nakup, gradnja in investicijsko 
vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih kulturnih centrov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Ustvarjanje pogojev za nemoteno izvajanje kulturnih in športnih dejavnosti v objektih. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni 
učinek in kazalnik) 

Ustvarjanje pogojev za nemoteno izvajanje kulturnih in športnih dejavnosti v objektih. 

1804 - Podpora posebnim skupinam 

Vrednost: 21.000 EUR 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1804 – Podpora posebnim skupinam vključuje sredstva za financiranje programov 
veteranskih organizacij, verskih skupnosti, narodnostnih skupnosti in romske skupnosti ter drugih 
posebnih skupin. 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Dolgoročno zagotavljanje sredstev za delovanje posebnih skupin. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje sredstev v skladu z javnim razpisom. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18049001 Programi veteranskih organizacij 
18049004 Programi drugih posebnih skupin 
Proračunski uporabnik: 
35 Občinska uprava 

18049001 - Programi veteranskih organizacij 

Vrednost: 11.000 EUR 

Opis podprograma 

Programi veteranskih organizacij: sofinanciranje programov veteranske organizacije. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o društvih 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Sofinanciranje delovanja. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni 
učinek in kazalnik) 

Neposredno financiranje na podlagi pogodbe (društvo v javnem interesu). 

18049004 - Programi drugih posebnih skupin 

Vrednost: 10.000 EUR 

Opis podprograma 

Programi neprofitnih organizacij: sofinanciranje projektov investicijsko vzdrževalnih del v poslovnih 
prostorih. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o društvih 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Sofinanciranje investicijsko vzdrževalnih del v poslovnih prostorih. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni 
učinek in kazalnik) 

Sofinanciranje na podlagi izvedenega javnega poziva in sklenjene pogodbe o sofinanciranju. 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 

Vrednost: 642.416 EUR 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1805 Šport in prostočasne aktivnosti vključuje programe za šport in mladino, ki 
zajemajo izvajanje javne službe na področju športa v okviru Javnega zavoda za šport Občine Kočevje, 
podporo programom in projektom nepridobitnih organizacij na področju športa in mladih. 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Ljudje se na osnovi svojega interesa s športom ukvarjajo prostovoljno, bodisi neorganizirano ali pa 
organizirano, tako da se vključujejo v društva ali v druge športne organizacije. S športom se ukvarjajo 
ljudje vseh starostnih obdobij. Po Nacionalnem programu športa pa imajo zaradi vpliva na razvoj 
mladega človeka prednost športne aktivnosti otrok in mladine. 

Športna vzgoja v vrtcih in šolah mora biti oblikovana kot sestavni del vzgojno izobraževalnega procesa. 
Športne površine in prostori v vrtcih in šolah morajo biti v bodoče kar najbolje izkoriščeni tudi za 
potrebe učencev, njihovih staršev in društev izven vzgojnih in šolskih ur, to je popoldan, ob sobotah, 
nedeljah ter predvsem med počitnicami. 

Kakovostna športna vzgoja je osnova vrhunskega športa, kjer je predvsem pomembna priprava mladih 
usmerjenih v vrhunski in kakovostni šport. Pri tem pa imajo pomembno vlogo društva in njihovi 
strokovni kadri ter tudi občina, kot lokalna skupnost. 

V zadnjem obdobju je zaznati velik napredek pri športni rekreaciji, na kar kaže veliko povpraševaje po 
ustreznih prostorih za vadbo. Rekreativno vadbo je treba omogočiti čim širšemu krogu ljudi, tudi z 
iskanjem novih programov in z zagotovitvijo ustreznih prostorov za njihovo izvajanje. 

Občina z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem športnih objektov podpira razvoj športa. Športni 
objekti morajo biti večnamenski in spremljajoči del ostale infrastrukture. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- povečanje števila otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom, 
- povečanje oz. ohranjanje števila vrhunskih športnikov, 
- povečanje števila športno aktivnih občanov, 
- povečanje števila udeležencev izobraževanj, usposabljanj in izpopolnjevanj strokovnih kadrov v 

športu. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18059001 - Programi športa 

Proračunski uporabniki: 

35 Občinska uprava 
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18059001 - Programi športa 

Vrednost: 605.416 EUR 

Opis podprograma 

Programi športa: dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe in organov športne 
zveze, nagrade za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno 
izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje 
športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, 
rekreacija), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč – 
obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, 
igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o športu, 
- Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji, 
- Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Kočevje. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

- povečanje števila aktivnih udeležencev v športu, 
- zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje športne dejavnosti 
- povečanje sofinanciranja športne dejavnosti. 

Kazalnik: Število udeležencev. 

 

KAZALNIK ME

Izhodiščno 

leto

Izhodiščna

vrednost LETO

Ciljna 

vrednost

Dosežena 

vrednost

Delež primerne porabe 

namenjen za 

pospeševanje

športne dejavnosti delež 2015 5,93 2016 5,93
2017 5,94
2018 5,96
2019 6,00
2020 6,00  

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni 
učinek in kazalnik) 

- povečanje števila aktivnih udeležencev v športu, 
- zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje športne dejavnosti, 
- zagotavljanje sredstev za izvajanje športne dejavnosti. 

Kazalnik: Število udeležencev. 

18059002 - Programi za mladino 

Vrednost: 37.000 EUR 

Opis podprograma 

Ključne naloge programov na tem področju so izvajanje preventivnega dela z mladimi z namenom, da 
mladi aktivno in koristno preživljajo prosti čas. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi, 
- Razvojni program za področje mladih. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj dejavnosti za mlade. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni 
učinek in kazalnik) 

Letni izvedbeni cilji: 
Sofinanciranje projektov, ki jih izvajajo mladinske organizacije in sofinanciranje programov. 
 
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 
- izvedba programov in projektov, 
- število uporabnikov - mladih.  

 

19 - IZOBRAŽEVANJE 

Vrednost: 3.598.840 EUR 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Programsko področje 19 - Izobraževanje na ravni lokalne skupnosti obsega sistem vzgoje in 
izobraževanja predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok s 
posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanje odraslih, druge 
izobraževalne programe ter različne oblike pomoči šolajočim. Vlaganje v izobraževanje in 
usposabljanje je bistvenega pomena, če želimo doseči dolgoročni razvoj in napredek ter se odzivati na 
tehnološke in demografske spremembe. V to področje sodijo odhodki za financiranje izvajanja javnega 
programa vzgoje in varstva predšolskih otrok, stroški, ki morajo biti po zakonu o vrtcih in pravilniku o 
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo izključeni iz cen programov 
(zlasti investicije in investicijsko vzdrževanje in drugi odhodki).  

Znotraj področja sodijo tudi odhodki za financiranje dodatne ponudbe v sklopu organizacije šolske 
prehrane za učence osnovnih šol, ki omogočajo šolam zagotavljanje kakovostne šolske prehrane, s 
katero se vpliva na optimalen razvoj učencev, na razvijanje zavesti o zdravi prehrani in kulturi 
prehranjevanja ter učencem iz socialno manj vzpodbudnih okolij zagotavljati enake možnosti dostopa 
do kakovostne šolske prehrane. Poleg navedenega v področje sodijo tudi odhodki za financiranje 
izvajanja logopedske obravnave osnovnošolskih in tudi predšolskih otrok, odhodki za sofinanciranje 
razširjenega programa osnovne šole v obliki šole v naravi, odhodki za financiranje z zakonom o osnovni 
šoli  brezplačnega prevoza učencev in organiziranje varstva vozačev. Prav tako sodijo v to področje 
odhodki za financiranje osnovnošolskega izobraževanja odraslih. 

V letu 2019 bo v sklopu področja 19 zagotovljena sredstva za izvedbo projekta Poletno varstvo in 
sredstva za delovanje Občinskega sveta za mlade. 

V letu 2019 je za to področje namenjenih 3.598.840,00 EUR oziroma 15,5 % odhodkov BPO. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Strategija razvoja Slovenije, UMAR, 2005, 
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v RS, Ministrstvo za šolstvo in šport. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj) 

V skladu s cilji, opredeljenimi v področni zakonodaji, želimo čim širši populaciji predšolskih otrok ter 
učencem in odraslim v naši občini zagotoviti izvajanje čim bolj kakovostnih programov. S tem 
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ustvarjamo kar najbolj ugodne pogoje za optimalen razvoj otrok, njihovo vzgojo in izobraževanje ter 
nadgradnje že pridobljenega znanja pri odraslih.  

CILJ: Znanje, spretnosti in vseživljensko učenje za boljšo zaposljivost 

CILJ: Zagotovitev dostopne in kakovostne vzgoje ter izobraževanje za vse 

Kazalnik: Delež sredstev za vzgojo in izobraževanje v primerni porabi 

Kazalnik: zagotavljanje dostopnosti do izobraževanje za vse 

CILJ: Celostna rast in razvoj športa v RS za vse 

Kazalnik: Število športno dejavnih prebivalcev 

Kazalnik: Število otrok, mladinem vključenih v programih športa otrok in mladine 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1902 - varstvo in vzgoja predšolskih otrok 
1903 - primarno in sekundarno izobraževanje 
1905 - drugi izobraževalni programi 
1906 - pomoči šolajočim 

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

Vrednost: 2.353.100 EUR 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1902 –Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev in 
drugih oblik varstva in vzgoje otrok. V javnih vrtcih je praktično celotna poraba sredstev predpisana z 
zakonodajo: plače, prispevki delodajalca, drugi osebni prejemki za delavce in materialni stroški 
poslovanja predstavljajo skoraj 80% cene programa, preostali delež je namenjene za materialne 
stroške in živila. V skladu z Zakonom o vrtcih se programi predšolske vzgoje financirajo iz javnih 
sredstev in plačil staršev. 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

- kakovostno izvajanje programov predšolske vzgoje z nadaljnjim razvijanjem in zagotavljanjem 
kakovostne izvedbe kurikula za vrtce; 

- zagotavljanje prostorskih pogojev v skladu z normativi in standardi. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- ohranjati in zagotavljati optimalne možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok, 
- zagotavljati nemoteno subvencioniranje plačila programov vrtca. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19029001   Vrtci 

Proračunski uporabnik: 
35 – Občinska uprava 

19029001 - Vrtci 

Vrednost: 2.353.100 EUR 

Opis podprograma 

V Občini Kočevje vključenost otrok v vrtce znaša 71,96 % in je nižja v primerjavi s  Slovenijo, kjer 
vključenost znaša 73,82 % (podatki na dan 31.12.2015). Dejavnost predšolske vzgoje se izvaja v enem 
javnem vrtcu, v katere je bilo v septembru 2016 vključenih 608 otrok v 38 oddelkih; zasebnih vrtec na 
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območju občine ni. Delež kritja stroškov vrtca s strani staršev je v letu 2015 znašal 29,82 %, delež 
vključenih otrok v vrtec pa, v primerjavi s predhodnim leto, pada. Glede na to, da ni predvidena širitev 
oz. odpiranje dodatnih oddelkov, je vpis odvisen od prostih mest v vrtcu. S sredstvi v proračunu 2019 
v vrtcu v celoti zagotavljamo izvajanje vseh z zakonom predpisanih nalog osnovne dejavnosti. Še naprej 
zagotavljamo popuste za starše s stalnim bivališčem v občini, rezervacijo  in zdravstveno rezervacijo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,  
- Zakon o vrtcih,  
- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih,  
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Kočevje,  
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo in raznih 

podzakonskih predpisih. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Dolgoročni cilj tega podprograma obsega aktivnosti v zvezi s prilagajanjem dejavnosti potrebam otrok 
in njihovih staršev, zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti in prilagajanje prostorskih 
kapacitet zakonskim zahtevam. 

 

KAZALNIK ME

Izhodiščno 

leto

Izhodiščna

vrednost LETO

Ciljna 

vrednost

Dosežena 

vrednost
Povprečni delež 

Občine pri plačilu 

razlike v ceni 

programa glede na 

starostno skupino delež 2015 70,18 2016 70,18 70,25
2017 69,58 68,64
2018 68,98
2019 68,38
2020 67,78  

 

KAZALNIK ME

Izhodiščno 

leto

Izhodiščna

vrednost LETO

Ciljna 

vrednost

Dosežena 

vrednost
Delež vseh otrok 

vključenih v vrtec delež 2015 71,96 2016 72,00
2017 72,50
2018 72,50
2019 73,00
2020 73,50  

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni 
učinek in kazalnik) 

- zagotavljanje sredstev za kritje razlike med ekonomsko ceno in ceno, ki jo plačujejo starši, 
- ohranitev oziroma rahlo povečati deleža vključenih otrok v program predšolske vzgoje (odvisno od 

izpisa števila šoloobveznih otrok). 

Kazalci: 
- delež vseh otrok, vključenih v vrtec, 
- povprečni delež Občine cene programa glede na starostno skupino. 
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1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 

Vrednost: 882.220 EUR 

Opis glavnega programa 

Program obsega financiranje dejavnosti osnovnih šol in glasbene šole. Na nivoju osnovnošolskega 
izobraževanja obsega program zagotavljanje kakovostne osnovnošolske izobrazbe vsemu prebivalstvu, 
s poudarkom na zagotavljanju kakovostne šolske prehrane, s katero se vpliva na optimalen razvoj 
učencev, na razvijanje zavesti o zdravi prehrani in kulturi prehranjevanja ter učencem iz socialno manj 
vzpodbudnih okolij zagotavljati enake možnosti dostopa do kakovostne šolske prehrane. Poleg 
navedenega v področje sodijo tudi odhodki za financiranje izvajanja logopedske obravnave 
osnovnošolskih in tudi predšolskih otrok, odhodki za sofinanciranje razširjenega programa osnovne 
šole v obliki šole v naravi, odhodki za financiranje z zakonom o osnovni šoli  brezplačnega prevoza 
učencev in organiziranje varstva vozačev. 

V sklopu osnovnošolskega glasbene izobraževanje se zagotavljajo sredstva, skladno z določili 
področne zakonodaje ter za omogočanje večjega števila učencev k pouku kitare. 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

- skrb za dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanja pogojev za izvajanje 
sprejetega nacionalnega kurikula, 

- zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok (otroci s posebnimi 
potrebami, Romi, begunci oz. prosilci za azil in osebe z začasnim zatočiščem), 

- ohranjati sredstva za izvedbo dodatnih programov oz. aktivnosti, ki so pomembne za rast in razvoj 
celotne občine, 

- zagotavljanje sredstev za tekoče in investicijsko vzdrževanje prostora in opreme šol. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- zagotavljanje sredstev za izvajanje t.i. nadstandardnega programa znotraj šolske prehrane , 
- zagotavljanje sredstev za izvajanje logopedske obravnave, 
- zagotavljanje sredstev za tekoče obratovanje objektov, kjer se izvaja osnovnošolska dejavnost, tudi  

glasbene  
- zagotavljanje sredstev za nadomestila učiteljem glasbene šole ter izvajanje pouka kitare večjemu 

številu učencev. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19039001 - Osnovno šolstvo 
19039002 - Glasbeno šolstvo 
19039003 - Splošno srednje in poklicno šolstvo 
Proračunski uporabnik: 
35- Občinska uprava 

19039001 - Osnovno šolstvo 

Vrednost: 776.020 EUR 

Opis podprograma 

Osnovnošolsko izobraževanje se na območju občine izvaja v treh osnovnih šolah in v osnovni šoli s 
prilagojenim programom. Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol so opredeljene v 82. 
členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). 

Sredstva se zagotavljajo za za financiranje izvajanja t.i. nadstandardnega programa šolske 
prehrane,materialne stroške  in zavarovanje objektov investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme 
osnovnim šolam. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o osnovni šoli,  
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami,  
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 
- Zakon o javnih zavodih, 
- Odloki o ustanovitvi javnih zavodov. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

CILJI: V skladu s cilji, opredeljenimi v področni zakonodaji, želimo populaciji šolskih otrok v naši občini 
zagotoviti optimalne pogoje za njihovo delo, učenje in vsestranski razvoj njihove osebnosti. Ohranili 
bomo kakovost učnega procesa z odpravo pomanjkljivosti, ki jih beležijo inšpekcijske službe. V 
prihodnjih letih nadaljevali z investicijsko vzdrževalnimi deli, nadomeščanjem amortizirane opreme, 
stroje in tehnične naprave v šolskih objektih. Nadalje bomo zagotavljali sredstva za logopedsko 
obravnavo učencev in jim na tak način olajšali učne procese in  sredstva za sofinanciranje delovnih 
mest v šolski kuhinji ter širšemu številu učencev omogočili kakovosten obrok v šoli. 

UKREPI:  

- zagotavljanje prostorskih pogojev za redni pouk in dodatne aktivnosti učencev, 
- zagotavljanje kadrovskih pogojev s financiranjem dogovorjenih občinskih programov in dodatnih 

programov, za katere šole izkažejo utemeljenost. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni 
učinek in kazalnik) 

Letni izvedbeni cilji: 

- kritje stroškov dodatnega (razširjenega) programa v šolah, 
- kritje stroškov tekočega vzdrževanja, ogrevanja in drugih materialnih stroškov, 
- vzdrževanje prostora in posodabljanje opreme na šolah. 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 
Delež učencev, prijavljenih na dodatno ponudbo šolske prehrane. 

19039002 - Glasbeno šolstvo 

Vrednost: 89.200 EUR 

Opis podprograma 

Podprogram na ravni lokalne skupnosti vključuje financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja. Z 
glasbenim šolstvom se zagotavlja glasbeno nadarjenim otrokom teoretično in praktično izobraževanje 
s področja različnih instrumentov in glasbene teorije. Vključevanje v glasbene šole je prostovoljno in 
pomeni tudi del kreativnega preživljanja prostega časa otrok. 

Glasbeno šolstvo vključuje materialne stroške glasbenih šol (za prostore in opremo ter druge 
materialne stroške, zavarovanje itd.), nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, 
dodatni program v glasbenih šolah, nakup in gradnja ter vzdrževanje glasbenih šol. 

Sredstva se zagotavljajo za: 
- sredstva za financiranje programa pouka kitare, 
- sredstva za materialne stroške  in zavarovanje objektov, 
- nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo glasbenim šolam,  
- investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme glasbenim šolam.  

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 
- Zakon o glasbenih šolah. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Zagotavljanje sredstev za izvajanje osnovnega glasbenega izobraževanja. 

Kazalniki:  
Število vpisanih učencev v glasbeno šolo glede na število vpisanih otrok v osnovne šole. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni 
učinek in kazalnik) 

Zagotavljanje sredstev za potrebe osnovnega glasbenega izobraževanja. 

19039003 - Splošno srednje in poklicno šolstvo 

Vrednost: 17.000 EUR 

Opis podprograma 

Financiranje splošnega srednjega in poklicnega šolstva je v pristojnosti ustanovitelja oz. tudi mestnih 
občin. Iz podprograma se sofinancira materialne stroške, nakup, gradnja in vzdrževanje gimnazij (če 
je ustanovitelj mestna občina), nakup, gradnja in vzdrževanje drugih splošnih srednjih in poklicnih 
šol, 

Zakonske in druge pravne podlage 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni 
učinek in kazalnik) 

1905 - Drugi izobraževalni programi 

Vrednost: 33.520 EUR 

Opis glavnega programa 

Program na ravni lokalne skupnosti vključuje financiranje osnovne šole za odrasle in različnih 
programov izobraževanja odraslih, ki so še posebej zanimivi za občane. Z njim lokalna skupnost 
prispeva k uresničevanju načela vseživljenjskega učenja in izobraževanja, k dostopnosti izobraževanja 
odraslim pod enakimi pogoji, k razvoju človeških virov in izboljševanju izobrazbene sestave 
prebivalstva in k izboljševanju možnosti sporazumevanja v slovenskem jeziku za starše otrok – 
priseljence. 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Kot zakonsko obveznost bomo še naprej zagotavljali sredstva za osnovno izobraževanje odraslih, del 
proračunskih sredstev pa še naprej namenjali za izvedbo različnih programov izobraževanja odraslih, 
namenjeni predvsem starejši populacija lokalnega prebivalstva. Na ta način se zagotavlja višja raven 
izobrazbe, ki bo pripomogla k nižanju brezposelnosti ter k širši razgledanosti lokalnega prebivalstva, 
na drugi strani pa omogočala aktivno preživljanje tretjega življenjskega obdobja. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni letni izvedbeni cilji: 
- zagotoviti sredstva za nemoteno izvajanje osnovnošolskega programa za odrasle ter pridobivanje 

poklicne kvalifikacije, 
- zagotavljati sredstva za izvajanje programov izobraževanja, primernih za starejšo populacijo. 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19059001 - Izobraževanje odraslih 
Proračunski uporabnik: 
35 – Občinska uprava 

19059001 - Izobraževanje odraslih 

Vrednost: 33.520 EUR 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje podpiranje in financiranje izobraževanja odraslih. Z izobraževanjem odraslih je 
zagotovljena večja vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje, dvig splošne izobraženosti 
prebivalstva, višja izobrazbena raven in večja zaposljivost. 

S podprogramom se pristopa k reševanju romske problematike na območju Občine Kočevje ter pri 
motiviranju in vključevanju romskih predstavnikov v izobraževanje in dokončanje izobraževanja ter 
posledično dvig temeljne izobrazbe 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Nacionalni program izobraževanja odraslih, 
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
- Zakon o izobraževanju odraslih. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Dolgoročni cilji: 
- razvijanje splošnega neformalnega izobraževanja za večino prebivalcev,  
- zviševanje izobrazbene ravni in zagotavljanje različnih oblik in možnosti za usposabljanje. 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 
Delež odraslih, ki so pridobili osnovnošolsko izobrazbo. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni 
učinek in kazalnik) 

Letni izvedbeni cilji: 
- zagotavljanje sredstev za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja za odrasle, 
- zagotavljanje sredstev za ohranjanje programa za starejše odrasle občane Univerza za III. 

življenjsko obdobje, 
- zagotovitev sredstev za prijavo na javni razpis za sofinanciranje projekta Večgeneracijski centri, 
- zagotavljanje sredstev za delo romskega predstavnika oziroma koordinatorja za potrebe integracije  

romske skupnosti. 

1906 - Pomoči šolajočim 

Vrednost: 330.000 EUR 
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Opis glavnega programa 

Program na ravni lokalne skupnosti vključuje regresiranje prevozov učencev od doma do šole in nazaj 
in sofinanciranje šole v naravi. S programom se omogočajo obogatitvene vsebine za učence, in sicer 
izvajanje varstva za učence v času počitnic ter delovanje Občinskega sveta za mlade, ki kot javna 
tribuna učencev in dijakov, pomeni obliko sodelovanja otrok v družbenem dogajanju ter pridobivanje 
vedenj o človekovih in državljanskih pravicah na lokalni ravni. 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

- izpolnjevati zakonsko predpisane obveznosti za učence v osnovni šoli, 
- zmanjševati razlike med učenci, ki sodijo v kategorijo socialno ogroženih, 
- aktivno sodelovanje otrok na lokalni ravni. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni letni izvedbeni cilji: 

kritje stroškov za učence v osnovni šoli na podlagi veljavne zakonodaje. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

9069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 

Proračunski uporabnik: 
35 – Občinska uprava 

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 

Vrednost: 330.000 EUR 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje zagotavljanje sredstev za prevoz otrok v OŠ. S prevozi se zagotavlja večja 
varnost udeležencev izobraževanja na poti v šolo in domov. Zagotovljena so tudi sredstva za izvajanje 
projekta Aktivne počitnice, namenjena učencem, ki v času poletnih počitnic nimajo zagotovljenega 
varstva ter delovanje Občinskega sveta za mlade. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 
- Zakon o osnovni šoli, 
- Pravilnik o financiranju šole v naravi. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Kot zakonsko obveznost zagotavljati sredstva za prevoz učencev v OŠ ter s sofinanciranjem omogočiti 
čim večje število učencev, ki se bo udeležilo zimski šoli v naravi. 

Kot obogatitveno dejavnost zagotavljati sredstva za izvajanje projekta Aktivne počitnice in Občinski 
svet za mlade. 

 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 
- delež udeleženih učencev glede na število vpisanih učencev v 6. razred 
- število učencev - vozačev glede na število osnovnošolcev. 
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KAZALNIK ME

Izhodiščno 

leto

Izhodiščna

vrednost LETO

Ciljna 

vrednost

Dosežena 

vrednost
Delež udeleženih 

učencev glede na 

število vpisanih v 6. 

razred delež 2015 65,00 2016 70,00
2017 72,00
2018 78,00
2019 76,00
2020 78,00  

 

KAZALNIK ME

Izhodiščno 

leto

Izhodiščna

vrednost LETO

Ciljna 

vrednost

Dosežena 

vrednost

Število učencev-

vozačev glede na 

število osnovnošolcev delež 2015 43,75 2016 43,00
2017 42,00
2018 41,00
2019 40,00
2020 39,00  

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni 
učinek in kazalnik) 

20 - SOCIALNO VARSTVO 

Vrednost: 1.160.707 EUR 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 20 – SOCIALNO VARSTVO zajema programe na področju urejanja sistema socialnega 
varstva in programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, 
najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb. V letu 2019 je 
za to področje namenjenih 1.160.707,15 EUR oziroma 5,0 % odhodkov BPO. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj) 

- Transparentno in ažurno zagotavljanje informacij glede dostopa do socialnih pravic občanov, ki jih 
izvaja občina, 

- zagotavljanje nujno potrebnih sredstev socialno ogroženim za preživetje ali pokrivanje stroškov 
socialno varstvenih storitev, ki jih določene skupine uporabnikov nujno potrebujejo (invalidne 
osebe, starostniki, zasvojeni itd.), 

- vzpostavitev in razvoj pluralnosti dejavnosti in oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih 
stisk,  

-   reševanje problematike brezdomcev. 

CILJ: Zamnjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti 

Kazalnik: Stopnja tveganja revščine po prejemanju socialnih transferjev 

Kazalnik: Stopnja materialno prikrajšanih oseb 
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Kazalnik: sredstva za politiko socialne varnosti iz občinskega proračuna v deležu primerne porabe 
(trendi) 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2001 - Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva 

2002 - Varstvo otrok in družine 

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 

2002 - Varstvo otrok in družine 

Vrednost: 37.940 EUR 

Opis glavnega programa 

V okviru tega programa se zagotavlja sredstva za programe pomoč družini na lokalnem nivoju ter za 
financiranje aktivnosti, namenjenih starejšim občankam in občanom. V tem okviru Varstvo otrok in 
družine želi občina posredno prispevati k dvigu natalitete v Kočevju ter slediti družinski politiki celotne 
države, zato v okviru tega podprograma zagotavlja sredstva ob rojstvu vsakega novorojenčka, ki ima 
skupaj z vsaj enim od staršev stalno bivališče v Občini Kočevje in je državljan Republike Slovenije. Prav 
tako želi občina pravočasno začne pripravljati krajevne razmere in ljudi na vse večji delež starih ljudi z 
uspešnim učenjem za boljše sožitje med mlajšimi in starejšimi.  

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Dolgoročni cilj je spodbujanje rodnosti na področju družinske politike ter izvajanje aktivnosti za 
razvoj starejšim prijazne lokalne skupnosti. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- v skladu s cilji družinske politike v Republiki Sloveniji je cilj družinske politike v občini ustvarjati 
pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin, 

- spodbujanje rodnosti na tem področju z zagotavljanjem sredstev za novorojence, 
- spodbujanje razvoja starejšim prijazne občine.  

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 

- število podeljenih pomoči za novorojence 

število izvedenih za spodbujanje razvoja starejšim prijazne občine 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

20029001 - Drugi programi v pomoč družini 

Proračunski uporabniki: 

35 – Občinska uprava 

20029001 - Drugi programi v pomoč družini 

Vrednost: 37.940 EUR 

Opis podprograma 

Eden izmed ciljev družinske politike v občini je ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh 
družin ter spodbujanje rodnosti na tem področju, zato zagotavljamo sredstva za novorojence, po 
katerem bo upravičen do enkratne pomoči vsak novorojenček, ki ima skupaj z vsaj enim staršem, 
stalno bivališče v Občini Kočevje in je državljan Republike Slovenije. Prav tako je cilj občine 
zagotavljanje sredstev in pogojev za izvajanje aktivnosti za razvoj starejšim prijazne lokalne skupnosti. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi 
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- Pravilnik o dodeljevanju denarne pomoči družinam za novorojence z območja Občine Kočevje , 
- Proračun občine Kočevje. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

- spodbujanje rodnosti na tem področju, s tem, da zagotavljamo sredstva za novorojence 
- spodbujanje razvoja starejšim prijazna občine.  
 
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 
- število podeljenih pomoči za novorojence 
- število izvedenih aktivnosti za razvoj starejšim prijazne občine. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni 
učinek in kazalnik) 

- spodbujanje rodnosti 
- zagotoviti sredstva izvajanje aktivnosti za razvoj starejšim prijazne občine. 

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 

Vrednost: 1.122.767 EUR 

Opis glavnega programa 

V program socialnega varstva sodijo storitve in programi, ki jih lokalnim skupnostim nalaga Zakon o 
socialnem varstvu: financiranje plače ali nadomestila plače in prispevkov družinskih pomočnic in 
pomočnikov na osnovi pravice do izbire družinske pomočnice oziroma pomočnika, (do)plačevanje 
storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občane in posebni socialno varstveni zavodi) ter 
zagotavljanje mreže in subvencioniranja javne službe za pomoč družini na domu. V ta program sodijo 
tudi sofinanciranje bivanja v stanovanjskih skupinah, pogrebnih stroškov, potovanj mladine izvajanje 
programa za brezdomce, zagotavljanje sredstev za a zmanjševanje materialne ogroženosti z 
zagotavljanjem denarnih pomoči, sredstev za sofinanciranje humanitarnih programov ter financiranje 
izvajanja nalog, ki jih Rdeči križ Kočevje izvaja za prebivalce z območja občine Kočevje. 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Izboljšanje kakovosti življenja, zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva, razvoj strokovnih oblik 
pomoči, vzpostavitev in razvoj pluralnosti dejavnosti, oblikovanje novih pristopov za obvladovanje 
socialnih stisk. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Preprečevanje in odpravljanje socialnih stisk in težav posameznikom, družinam, otrokom, 
mladostnikom, brezdomcem, starostnikom, ki ne zmorejo skrbeti zase.  

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 
Število oseb, ki so bili deležni takšne pomoči. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

20049002 - Socialno varstvo invalidov 

20049003 - Socialno varstvo starih 

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 

20049005 - Socialno varstvo zasvojenih 

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

Proračunski uporabnik: 



 

252 

 

35 Občinska uprava 

20049002 - Socialno varstvo invalidov 

Vrednost: 20.382 EUR 

Opis podprograma 

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za izvajanje zakonske naloge financiranje plače za 
družinskega pomočnika - pravica do izbire družinskega pomočnika. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o socialnem varstvu 
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Dolgoročni cilj programa je omogočiti polnoletnim osebam s težkimi oblikami oviranosti, ki ne zmorejo 
same opravljati osnovnih življenjskih funkcij, možnost neodvisnega bivanja v domačem okolju in 
njihovo vključevanje v družbo preko izvajanja zakonske naloge financiranja pravice do izbire 
družinskega pomočnika.  
 
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 
Število občanov, ki uporabijo storitev socialnega varstva invalidov. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni 
učinek in kazalnik) 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev in izvedba financiranja plač oziroma 
nadomestil plač s prispevki za  družinskega pomočnika. Kazalec za merjenje doseganja cilja je 
izpolnjevanje zakonskih obveznosti, kar pomeni redno izplačevanje plač vsem družinskim 
pomočnikom.  

20049003 - Socialno varstvo starih 

Vrednost: 772.974 EUR 

Opis podprograma 

Zakonodaja na področju socialnega varstva določa, da se iz proračuna občin financirajo stroški storitev 
ki jih narekuje zakon o socialnem varstvu (zagotavljanje mreže in financiranje storitve pomoč družini 
na domu in (so)financiranje stroškov storitev v domovih za starejše občane. Podprogram zajema tudi 
sofinanciranje bivanja v stanovanjskih skupinah. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o socialnem varstvu, 

- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 

- Pravilnik o sofinanciranju plačila stroškov namestitve v nadomestni obliki bivanja in oskrbe za 

osebe s težavami v duševnem zdravju 

- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev 

- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev 

- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Zagotavljanje sredstev za izvajanje pomoč družini na domu in stroškov storitev v domovih za starejše 

občane, posebnih socialnih domovih ter stanovanjskih skupinah, ki z lastnimi prihodki in prihodki 

zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe. 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 

Kazalec za merjenje doseganja cilja je izpolnjevanje zakonskih obveznosti, kar pomeni realizacija vseh 
programov in storitev (pomoč družini na domu) ter vključenost v domove za starejše tistih  občanov, 
ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe ter izpolnjevanje obveznosti 
skladno s Pravilnikom o sofinanciranju plačila stroškov namestitve v nadomestni obliki bivanja in 
oskrbe za osebe s težavami v duševnem zdravju.  

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni 
učinek in kazalnik) 

Na podlagi veljavne zakonodaje in sprejetega pravilnika zagotavljati finančna sredstva za izpolnjevanje 
zakonskih obveznosti ter obveznosti skladne s pravilnikom.  

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 

Število občanov, katerim se bo zagotavljajo financiranje, skladno z Zakonom o socialnem varstvu 
(zagotavljanje mreže in financiranje storitve pomoč družini na domu in (so)financiranje stroškov 
storitev v domovih za starejše občane ter posebnih socialnih domovih) ter sofinanciranje bivanja v 
stanovanjskih skupinah. 

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 

Vrednost: 261.000 EUR 

Opis podprograma 

V sklopu podprograma socialno varstvo materialno ogroženih se zagotavlja sredstva za pomoč pri kritju 
pogrebnih stroškov, izvajanje programa Zavetišča za brezdomce, sofinanciranje potovanj mladine, 
izvajanje nalog, ki jih Območno združenje Rdečega križa Kočevje izvaja za prebivalce z območja občine 
Kočevje ter za pomoč v obliki plačila položnic za tekoče obveznosti občanom, ki so se znašli v socialni 
stiski.  

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi 

- Pravilnik o pomoči pri kritju pogrebnih stroškov 

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, 

- Zakon o Rdečem križu Slovenije. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Dolgoročni cilj podprograma je odprava socialnih razlik in težav občanov, ki si materialne varnosti ne 
morejo zagotoviti sami, zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati, in podpora občanom z nižjimi 
dohodki preko zagotavljanja različnih vrst pomoči.  

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 

Število materialno ogroženih oseb v občini 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Število občanov, ki so prejeli pomoč. 

 

 

20049005 - Socialno varstvo zasvojenih 

Vrednost: 2.000 EUR 

Opis podprograma 

Podprogram Socialno varstvo zasvojenih vključuje sofinanciranje izvajanje programa Sprejemni center 

Društva Projekt Človek iz Ljubljane, ki je namenjen predvsem uporabnikom, ki se na kakršen koli način 

srečujejo s problematiko zasvojenosti. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Rezultat in kazalniki) 

Preprečevanje in zniževanje socialnih stisk  povezanih z rabo psihoaktivnih snovi, pomoč posamezniku 

in družini v stiski ter vzpostavitvi kvalitetnega življenja in vključitve nazaj v družbo, vzpostavitev in 

ohranjanje abstinence od vseh psihoaktivnih snovi, krepitev zdrave socialne mrežo, pomoč pri 

reševanju vsakdanjih problemov in stisk, učenje socialno sprejemljivega vedenja ter kvalitetnega 

preživljanja prostega časa 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev (Neposredni učinek in kazalniki) 

Zagotavljanje sredstev in prostorskih pogojev za delovanje Društva Projekt Človek 

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

Vrednost: 66.411 EUR 

Opis podprograma 

V okviru podprograma zagotavljamo sredstva za sofinanciranje humanitarnih programov na področju 
socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Kočevje, ki jih izvajajo organizacije v neposredno korist 
posameznikov z območja Občine Kočevje. Sredstva se razdelijo na javnem razpisu.  

Zakonske in druge pravne podlage 

Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva  

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Spodbujanja delovanja organizacij in društev, ki na področjih socialnega in zdravstvenega varstva 
izvajajo humanitarne programe v neposredno korist posameznikov z območja občine Kočevje in so 
namenjeni zlasti reševanju ogroženih ljudi ter življenj, lajšanju socialnih in psihosocialnih stisk in težav, 
izboljšanju socialnega položaja, krepitvi zdravja, preprečevanju poslabšanja socialnega položaja, 
preprečevanju poslabšanja zdravstvenega stanja oseb s kronično boleznijo ter ustvarjanju možnosti 
za čimbolj kakovostno ter samostojno življenje oseb s kronično boleznijo. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni 
učinek in kazalnik) 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Število prijavljenih društev, ki izvajajo 
humanitarne programe izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev. 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

Vrednost: 93.140 EUR 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

To področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega 
proračuna ter obveznosti iz naslova upravljanja z občinskim dolgom. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Jih ni, vendar se javni dolg (oziroma zadolževanje) prilagaja načrtovanim odhodkom  in prihodkom 
posameznega leta, za financiranje prioritetnih nalog občine. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj) 

Glavni cilj je zagotovitev zanesljivega in cenejšega financiranja proračuna Občine Kočevje z izvedbo 
transakcij  zadolževanja v skladu s potrebno dinamiko in višino zadolževanja, ki bo izhajala iz projekcije 
dinamike prihodkov in odhodkov vsakoletnega proračuna.  

Dolgoročni cilj občinskih javnih financ je zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih 
virov financiranja.  

CILJ: Izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti iz naslova dolga občine za financiranje proračuna v skladu 
s pogodbenimi roki 

Kazalnik: Dospele in neplačane obveznosti 

Kazalnik: Zagotavljanje zadostnih denarnih sredstev za izplačilo vseh predloženih plačilnih nalogov 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2201 - Servisiranje javnega dolga 

2201 - Servisiranje javnega dolga 

Vrednost: 93.140 EUR 

Opis glavnega programa 

Osnovni namen upravljanja z javnim dolgom je zagotovitev izvrševanja občinskega proračuna z 
zagotovitvijo pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja. Z izvršitvijo osnovnega 
cilja so povezane naslednje naloge: 

- zagotavljanje rednega in pravočasnega servisiranja obveznosti občine iz naslova javnega dolga, 
- zagotavljanje ustrezne strukture portfelja dolga, 
- spremljanje zadolževanja javnega sektorja na občinskem nivoju, 

- zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna. 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja. V okviru 
upravljanja z dolgom občinskega proračuna bodo izvedene transakcije predčasnih odplačil dražjega 
dolga s cenejšim, v okviru tržnih pogojev. Transakcije upravljanja z dolgom bodo izvršene z namenom 
izvrševanja cilja dolgoročnega zniževanja stroška servisiranja dolga. 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 

Proračunski uporabnik: 35 – Občinska uprava 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje 

Vrednost: 90.140 EUR 

Opis podprograma 

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna in v okviru 
bilance odhodkov zajema odplačila obresti kratkoročnih in dolgoročnih posojil, najetih na domačem 
trgu kapitala. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o javnih financah, 
- Zakon o financiranju občin,  
- Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Dolgoročni cilj podprograma je financiranje izvrševanja proračuna Občine Kočevje in financiranje 
likvidnosti proračuna občine s čim nižjimi stroški. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni 
učinek in kazalnik) 

Izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti v skladu s sklenjenimi kreditnimi pogodbami. Tovrstne 
obveznosti občine morajo biti izpolnjene v rokih in pod dogovorjenimi pogoji, saj bi občina v 
nasprotnem primeru pridobivala posojilne ponudbe pod manj ugodnimi pogoji. Uspešnost zastavljenih 
ciljev se bo merila z kazalnikom – prevzete in plačane kreditne pogodbene obveznosti v tekočem letu. 

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 

Vrednost: 3.000 EUR 

Opis podprograma 

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna in v okviru 
bilance odhodkov zajema plačila stroškov zunanjih finančnih in pravnih svetovalcev skladno z zahtevo 
iz Pravilnika o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin.  

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o javnih financah, 
- Zakon o financiranju občin,  
- Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Dolgoročni cilj podprograma je financiranje izvrševanja proračuna Občine Kočevje in financiranje 
likvidnosti proračuna občine s čim nižjimi stroški. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni 
učinek in kazalnik) 

Uspešnost zastavljenih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti, 
izstavljenih v tekočem letu. 

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 

Vrednost: 95.085 EUR 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

To področje porabe zajema sredstva rezerv, namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so 
potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični 
pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile 
in ekološke nesreče ter za splošne rezerve, ki so namenjene zagotovitvi sredstev za izvedbo nalog, 
niso bile predvidene v sprejetem proračunu ali pa predvidena sredstva niso zadostovala za njihovo 
izvedbo. V letu 2019 bo za to področje namenjenih  95.085,03 EUR oziroma 0,4 % odhodkov BPO. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje porabe dejansko ni. Osnova je 
Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj) 

Dolgoročni cilji področja je nemoteno zagotavljanje tekočega izvrševanja proračuna ter sredstev za 
intervencije  v primeru naravnih nesreč, kar omogoča hitrejšo odpravo posledic. 

CILJ: delujoči pravni okvir za intervencijo v neprevienih namenih 

Kazalnik: Delujoča pravna podlaga za intervencijo 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč 
2303 - Splošna proračunska rezervacija 

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih 
nesreč 

Vrednost: 11.000 EUR 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, ki prizadenejo občino, kot so 
potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični 
pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile 
in ekološke nesreče. 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Dolgoročni cilj tega programa je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo 
odpravo posledic naravnih nesreč. 

Dolgoročne cilje tega programa je nemogoče vrednotiti, saj je poraba sredstev odvisna od naravnih 
nesreč, ki so se zgodile v preteklosti oziroma je del sredstev predviden ali rezerviran tudi za primere 
nesreč, ki bi se lahko zgodile v prihodnjem letu. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejše posredovanje in čim večjo 
ublažitev posledic škod, ki bi nastale ob naravnih nesrečah. Kazalec, s katerim se meri doseganje 
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zastavljenega cilja, je realizacija porabe sredstev glede na predložene programe za odpravo posledic 
po posamezni naravni nesreči. Pokazatelj doseganja ciljev je tudi dejstvo, koliko proračunskih 
sredstev, glede na potrebna sredstva, je bilo možno zagotoviti ob pojavu naravnih nesreč. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

23029001 - Rezerva občine 

Proračunski uporabnik: 
35- Oobčinska uprava. 

23029001 - Rezerva občine 

Vrednost: 10.000 EUR 

Opis podprograma 

Vsebina podprograma je oblikovanje rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč v skladu z 48. 
členom Zakona o javnih financah ter Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o javnih financah, 
- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč se v skladu z določilom Zakona o javnih financah 
oblikujejo največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Dolgoročni cilj tega podprograma je 
intervencija v primeru naravnih nesreč in zagotavljanje čim prejšnje sanacije stanja. Proračunska 
rezerva deluje kot proračunski sklad, v katerega bo občina namenjala sredstva za odpravo posledic 
postopoma. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni 
učinek in kazalnik) 

Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejše posredovanje in čim večjo 
ublažitev posledic škod, ki bi nastale ob naravnih nesrečah. Kazalec, s katerim se meri doseganje 
zastavljenega cilja,  je realizacija porabe sredstev glede na predložene programe za odpravo posledic 
po posamezni naravni nesreči.  

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč 

Vrednost: 1.000 EUR 

Opis podprograma 

Posebni programi pomoči v primerih nesreč: stroški komisije za oceno škode po naravnih nesrečah, 
sofinanciranje dobave vode v času suše, sanacija plazov in odprava posledic na gospodarski javni 
infrastrukturi na lokalni ravni ter stvari in objektov v lasti občine v skladu z zakonom o odpravi posledic 
naravnih nesreč, pomoč drugim občinam v primeru naravnih nesreč, stroški reševalnih akcij (na primer. 
reševanje utopljencev). 

V občini planiramo sredstva za dobavo vode v času suše. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, Zakon o javnih financah. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni 
učinek in kazalnik) 

Zagotoviti pomoč tistim, ki jih prizadene suša, tj.  pomanjkanje vode. Kazalec: število dobav/prevozov 
vode.  

2303 - Splošna proračunska rezervacija 

Vrednost: 84.085 EUR 

Opis glavnega programa 

Sredstva programa so načrtovana v obsegu, ki naj bi županu omogočal nemoteno izvrševanje 
proračuna tekočega leta, v okviru pristojnosti, ki so določene v Zakonu o javnih financah in Odloku 
proračuna Občine Kočevje za leto 2019. 

Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih 
nalog, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, 
da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu. Sredstva programa so načrtovana v veliko 
manjšem obsegu, kot dovoljuje zakon. 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljanje nemotenega izvrševanja občinskega proračuna. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni letni izvedbeni cilj je zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi 
proračuna ni bilo mogoče planirati. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

230309001- splošna proračunska rezervacija. 

Proračunski uporabnik: 

35 – Občinska uprava 

23039001 - Splošna proračunska rezervacija 

Vrednost: 84.085 EUR 

Opis podprograma 

Vsebina podprograma je oblikovanje splošne proračunske rezervacije na osnovi 42. člena Zakona o 
javnih financah. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljanje nemotenega izvrševanja občinskega proračuna. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni 
učinek in kazalnik) 

Glavni letni izvedbeni cilj je zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi 
proračuna ni bilo mogoče planirati. 
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B - Račun finančnih terjatev in naložb  

V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta sredstva vrnjenih posojil in prodaje 
kapitalskih vlog, in vsa sredstva danih posojil in nakup kapitalskih vlog.  

V letu 2019 ni predvidenih prilivov. 

C - Račun financiranja  

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA  

Vrednost: 1.229.547 EUR 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

To področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega 
proračuna ter obveznosti iz naslova upravljanja z občinskim dolgom. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Jih ni, zato se javni dolg (oziroma zadolževanje) prilagaja načrtovanim odhodkom in prihodkom 
posameznega leta, za financiranje prioritetnih nalog občine. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj področja občinskega proračuna je zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno 
ugodnih virov financiranja. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2201 - Servisiranje javnega dolga 

2201 - Servisiranje javnega dolga  

Vrednost: 1.229.547 EUR 

Opis glavnega programa 

Osnovni namen upravljanja je zagotovitev izvrševanja občinskega proračuna z zagotovitvijo 
pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja. Z izvršitvijo osnovnega cilja so povezane 
naslednje naloge: 

- zagotavljanje rednega in pravočasnega servisiranja obveznosti občine iz naslova javnega dolga, 
- zagotavljanje ustrezne strukture portfelja dolga, 
- spremljanje zadolževanja javnega sektorja na občinskem nivoju, 
- zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja. V okviru 
upravljanja z dolgom občinskega proračuna bodo izvedene transakcije predčasnih odplačil dražjega 
dolga s cenejšim, v okviru tržnih pogojev. Transakcije upravljanja z dolgom bodo izvršene z namenom 
izvrševanja cilja dolgoročnega zniževanja stroška servisiranja dolga. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 



 

262 

 

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 

Proračunski uporabnik: 35 – Občinska uprava 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja 
proračuna - domače zadolževanje  

Vrednost: 1.229.547 EUR 

Opis podprograma 

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna, v okviru 
bilance odhodkov zajema odplačila obresti pri odplačilih dolgoročnih kreditov, najetih na domačem 
trgu kapitala ter obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o javnih financah, 
- Zakon o financiranju občin, 
- Pravilnik o postopkih zadolževanja občin. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj podprograma je financiranje izvrševanja proračuna Občine Kočevje. Uspešnost 
zastavljenih dolgoročnih ciljev se bo merila z izpolnitvijo vseh obveznosti v skladu s kreditnimi 
pogodbami pogodbenimi roki. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 

Sprotno odplačevanje zapadlih obveznosti v skladu z amortizacijskimi načrti. 
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Obrazložitev proračunskih postavk  

A - Bilanca odhodkov 

10 - Občinski svet  

Vrednost: 301.197 EUR 

01 - POLITIČNI SISTEM 

0101 - Politični sistem 

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 

1001001 - Stroški delovanja občinskega sveta 
Vrednost: 50.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občinski svet občine Kočevje šteje 25 članov, pri čemer je en član predstavnik romske skupnosti.  Je 
najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. V skladu s 34. a členom 
Zakona o lokalni samoupravi za opravljanje funkcije članu občinskega sveta pripada sejnina za 
udeležbo na seji občinskega sveta ali seji delovnega telesa. Višina sejnine je odvisna od višine plače 
župana na ravni leta 2019. Po sprejetem Pravilniku o določitvi sejnin in povračil stroškov občinskim 
funkcionarjem ter članom organov in delovnih teles občine Kočevje (Uradni list RS, št. 50/13, 49/15 
) letni znesek sejnin ne sme presegati 7,5 % plače župana, neupoštevaje  dodatka za delovno dobo. 

V okviru te postavke so načrtovana sredstva v višini 50.000,00 EUR za stroške sejnin članov 
Občinskega sveta občine Kočevje, odborov in komisij, ter za vse ostale stroške, ki so potrebni za 
uspešno in nemoteno delovanje občinskega sveta.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP (Neposredni učinek in kazalnik) 

Pravice in dolžnosti občinskih funkcionarjev, višina sejnine za  posamezno funkcijo so opredeljene na 
podlagi Pravilnika o določitvi sejnin in povračil stroškov občinskim funkcionarjem ter članom organov 
in delovnih teles občine Kočevje. Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles 
občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu ne sme presegati 7,5 % plače župana. 

1001005– Slovenska demokratska stranka 
Vrednost: 4.515 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za financiranje politične stranke. Sredstva se bodo 
nakazovala mesečno po dvanajstinah. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP (Neposredni učinek in kazalnik) 

V skladu s 26. členom Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 

103/07, 99/13 in 46/14)  in Sklepom o načinu financiranja političnih strank v Občini Kočevje (Uradni list 
RS, št. 3/03)  lahko posamezna stranka pridobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, če je dobila 
najmanj polovico števila glasov, potrebnih za izvolitev enega člana sveta lokalne skupnosti, ki ga 
dobimo, če število veljavnih glasov delimo s številom mest v občinskem svetu. Višina sredstev, 
namenjenih za financiranje političnih strank, se določi v proračunu lokalne skupnosti za posamezno 
proračunsko leto. Višina sredstev ne sme presegati 0,6 % sredstev, ki jih ima lokalna skupnost 
zagotovljenih po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi zagotovi izvajanje ustavnih in 
zakonskih nalog.   

1001006– Socialni demokrati 
Vrednost: 3.964 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za financiranje politične stranke. Sredstva se bodo 
nakazovala mesečno po dvanajstinah. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP (Neposredni učinek in kazalnik) 

V skladu s 26. členom Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 

103/07, 99/13 in 46/14)  in Sklepom o načinu financiranja političnih strank v Občini Kočevje (Uradni list 
RS, št. 3/03)  lahko posamezna stranka pridobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, če je dobila 
najmanj polovico števila glasov, potrebnih za izvolitev enega člana sveta lokalne skupnosti, ki ga 
dobimo, če število veljavnih glasov delimo s številom mest v občinskem svetu. Višina sredstev, 
namenjenih za financiranje političnih strank, se določi v proračunu lokalne skupnosti za posamezno 
proračunsko leto. Višina sredstev ne sme presegati 0,6 % sredstev, ki jih ima lokalna skupnost 
zagotovljenih po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi zagotovi izvajanje ustavnih in 
zakonskih nalog.   

1001007– Slovenska nacionalna stranka 
Vrednost: 1.676 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za financiranje politične stranke. Sredstva se bodo 
nakazovala mesečno po dvanajstinah. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP (Neposredni učinek in kazalnik) 

V skladu s 26. členom Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 

103/07, 99/13 in 46/14)  in Sklepom o načinu financiranja političnih strank v Občini Kočevje (Uradni list 
RS, št. 3/03)  lahko posamezna stranka pridobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, če je dobila 
najmanj polovico števila glasov, potrebnih za izvolitev enega člana sveta lokalne skupnosti, ki ga 
dobimo, če število veljavnih glasov delimo s številom mest v občinskem svetu. Višina sredstev, 
namenjenih za financiranje političnih strank, se določi v proračunu lokalne skupnosti za posamezno 
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proračunsko leto. Višina sredstev ne sme presegati 0,6 % sredstev, ki jih ima lokalna skupnost 
zagotovljenih po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi zagotovi izvajanje ustavnih in 
zakonskih nalog.   

1001009–Demokratična stranka upokojencev 
Vrednost: 1.814 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za financiranje politične stranke. Sredstva se bodo 
nakazovala mesečno po dvanajstinah. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP (Neposredni učinek in kazalnik) 

V skladu s 26. členom Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 

103/07, 99/13 in 46/14)  in Sklepom o načinu financiranja političnih strank v Občini Kočevje (Uradni list 
RS, št. 3/03)  lahko posamezna stranka pridobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, če je dobila 
najmanj polovico števila glasov, potrebnih za izvolitev enega člana sveta lokalne skupnosti, ki ga 
dobimo, če število veljavnih glasov delimo s številom mest v občinskem svetu. Višina sredstev, 
namenjenih za financiranje političnih strank, se določi v proračunu lokalne skupnosti za posamezno 
proračunsko leto. Višina sredstev ne sme presegati 0,6 % sredstev, ki jih ima lokalna skupnost 
zagotovljenih po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi zagotovi izvajanje ustavnih in 
zakonskih nalog.   

1001014–Sloga 
Vrednost: 7.132 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za financiranje politične stranke. Sredstva se bodo 
nakazovala mesečno po dvanajstinah. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP (Neposredni učinek in kazalnik) 

V skladu s 26. členom Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 

103/07, 99/13 in 46/14)  in Sklepom o načinu financiranja političnih strank v Občini Kočevje (Uradni list 
RS, št. 3/03)  lahko posamezna stranka pridobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, če je dobila 
najmanj polovico števila glasov, potrebnih za izvolitev enega člana sveta lokalne skupnosti, ki ga 
dobimo, če število veljavnih glasov delimo s številom mest v občinskem svetu. Višina sredstev, 
namenjenih za financiranje političnih strank, se določi v proračunu lokalne skupnosti za posamezno 
proračunsko leto. Višina sredstev ne sme presegati 0,6 % sredstev, ki jih ima lokalna skupnost 
zagotovljenih po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi zagotovi izvajanje ustavnih in 
zakonskih nalog.   

1001015–Levica 
Vrednost: 1.355 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
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Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za financiranje politične stranke. Sredstva se bodo 
nakazovala mesečno po dvanajstinah. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

V skladu s 26. členom Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 

103/07, 99/13 in 46/14)  in Sklepom o načinu financiranja političnih strank v Občini Kočevje (Uradni list 
RS, št. 3/03)  lahko posamezna stranka pridobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, če je dobila 
najmanj polovico števila glasov, potrebnih za izvolitev enega člana sveta lokalne skupnosti, ki ga 
dobimo, če število veljavnih glasov delimo s številom mest v občinskem svetu. Višina sredstev, 
namenjenih za financiranje političnih strank, se določi v proračunu lokalne skupnosti za posamezno 
proračunsko leto. Višina sredstev ne sme presegati 0,6 % sredstev, ki jih ima lokalna skupnost 
zagotovljenih po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi zagotovi izvajanje ustavnih in 
zakonskih nalog.   

1001020 - Delna povrnitev stroškov volilne kampanje 
Vrednost: 2.350 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zakon o volilni in referendumski kampanji v 28. členu določa, da mora lokalna skupnost pred začetkom 
volilne kampanje določiti višino delnega povračila stroškov organizatorjem volilne kampanje. V ta 
namen je Občina Kočevje sprejela Odlok o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje 
kandidatov za volitve župana in list kandidatov za volitve članov Občinskega sveta Občine Kočevje. 
Glede na sprejeti odlok delno povračilo stroškov pripada organizatorjem volilne kampanje, katerih 
listam so pripadli mandati v občinskem svetu ter organizatorjem volilne kampanje za župana, katerih 
kandidati so dobili najmanj 10 % glasov od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali. Na 
rednih lokalnih volitvah v Občini Kočevje, ki so bile dne 18.11.2018, so mandati za člane občinskega 
sveta pripadli naslednjim listam, in sicer Moji Kočevski, lista dr. Vladimirja Prebiliča, Slogi, SDS, 
Socialnim demokratom in DeSUSu. Organizatorjem volilne kampanje navedenih list pripada povračilo 
stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za vsak dobljeni glas. Z naslova delnega povračila stroškov 
volilne kampanje za volitve za župana so bili do povračila upravičeni organizatorji volilne kampanje, 
katerih kandidati so dobili najmanj 10 % glasov od skupnega števila volilnih upravičencev, in sicer v 
višini 0,12 EUR za vsak dobljeni glas. Najmanj 10 % glasov sta dobila naslednja kandidata: dr. Vladimir 
Prebilič in Janko Veber. Zahtevkov za povračilo stroškov še nismo prejeli. 

1001023– Svetniška skupina SD 
Vrednost: 1.636 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi Pravilnika o zagotavljanju sredstev in pogojev za delo članov Občinskega sveta občine 
Kočevje na tej postavki planiramo sredstva namenjena za opravljanje funkcije člana občinskega sveta, 
ne glede na to, ali gre za svetnike izvoljene na strankarskih listah ali za nestrankarske svetnike, 
izvoljene v občinski svet z list, ki so jih predlagale skupine volivcev. Pravilnik določa tudi namene 
porabe sredstev, za katere lahko svetniške skupine in samostojni svetniki sredstva porabljajo. 
Podrobno ureditev črpanja sredstev pa ureja pogodba, ki se sklene med vodjo svetniške skupine ali 
samostojnim svetnikom vsako tekoče proračunsko leto. 

Višina sredstev za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov za leto 2019 znaša 20.453,49 EUR, 
kar predstavlja 0,2 % primerne porabe Občine Kočevje (10.226.745,00 EUR) za leto 2019. Svetniški 
skupini pripada 1.636,26 EUR, kar pomeni, da na posameznega člana zapade 818,13 EUR. Svetnikom 
pripadajo sredstva glede na število članov in sicer se pripadajoča sredstva porazdelijo tako, da se 
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skupni znesek na postavki razdeli sorazmerno številu samostojnih svetnikov in svetnikov v svetniških 
skupinah.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Sredstva na postavki so predvidena v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju sredstev in pogojev za delo 
članov Občinskega sveta Občine Kočevje. 

1001024– Svetniška skupina Moja Kočevska 
Vrednost: 13.090 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi Pravilnika o zagotavljanju sredstev in pogojev za delo članov Občinskega sveta občine 
Kočevje na tej postavki planiramo sredstva namenjena za opravljanje funkcije člana občinskega sveta, 
ne glede na to, ali gre za svetnike izvoljene na strankarskih listah ali za nestrankarske svetnike, 
izvoljene v občinski svet z list, ki so jih predlagale skupine volivcev. Pravilnik določa tudi namene 
porabe sredstev, za katere lahko svetniške skupine in samostojni svetniki sredstva porabljajo. 
Podrobno ureditev črpanja sredstev pa ureja pogodba, ki se sklene med vodjo svetniške skupine ali 
samostojnim svetnikom vsako tekoče proračunsko leto. 

Višina sredstev za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov za leto 2019 znaša 20.453,49 EUR, 
kar predstavlja 0,2 % primerne porabe Občine Kočevje (10.226.745,00 EUR) za leto 2019. Svetniški 
skupini pripada 13.090,08 EUR, kar pomeni, da na posameznega člana zapade 818,13 EUR. Svetnikom 
pripadajo sredstva glede na število članov in sicer se pripadajoča sredstva porazdelijo tako, da se 
skupni znesek na postavki razdeli sorazmerno številu samostojnih svetnikov in svetnikov v svetniških 
skupinah.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Sredstva na postavki so predvidena v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju sredstev in pogojev za delo 
članov Občinskega sveta Občine Kočevje. 

1001030– Samostojni svetnik MARJAN HUDOROVIČ 
Vrednost: 818 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi Pravilnika o zagotavljanju sredstev in pogojev za delo članov Občinskega sveta občine 
Kočevje na tej postavki planiramo sredstva namenjena za opravljanje funkcije člana občinskega sveta, 
ne glede na to, ali gre za svetnike izvoljene na strankarskih listah ali za nestrankarske svetnike, 
izvoljene v občinski svet z list, ki so jih predlagale skupine volivcev. Pravilnik določa tudi namene 
porabe sredstev, za katere lahko svetniške skupine in samostojni svetniki sredstva porabljajo. 
Podrobno ureditev črpanja sredstev pa določa pogodba, ki se sklene med vodjo svetniške skupine ali 
samostojnim svetnikom vsako tekoče proračunsko leto. 

Višina sredstev za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov za leto 2019 znaša 20.453,49 EUR, 
kar predstavlja 0,2 % primerne porabe Občine Kočevje (10.226.745,00 EUR) za leto 2019. 
Samostojnemu svetniku pripada 818,13 EUR. Svetnikom pripadajo sredstva glede na število članov in 
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sicer se pripadajoča sredstva porazdelijo tako, da se skupni znesek na postavki razdeli sorazmerno 
številu samostojnih svetnikov in svetnikov v svetniških skupinah.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Sredstva na postavki so predvidena v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju sredstev in pogojev za delo 
članov Občinskega sveta Občine Kočevje. 

1001045– Svetniška skupina Sloga 
Vrednost: 2.454 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi Pravilnika o zagotavljanju sredstev in pogojev za delo članov Občinskega sveta občine 
Kočevje na tej postavki planiramo sredstva namenjena za opravljanje funkcije člana občinskega sveta, 
ne glede na to, ali gre za svetnike izvoljene na strankarskih listah ali za nestrankarske svetnike, 
izvoljene v občinski svet z list, ki so jih predlagale skupine volivcev. Pravilnik določa tudi namene 
porabe sredstev, za katere lahko svetniške skupine in samostojni svetniki sredstva porabljajo. 
Podrobno ureditev črpanja sredstev pa ureja pogodba, ki se sklene med vodjo svetniške skupine ali 
samostojnim svetnikom vsako tekoče proračunsko leto. 

Višina sredstev za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov za leto 2019 znaša 20.453,49 EUR, 
kar predstavlja 0,2 % primerne porabe Občine Kočevje (10.226.745,00 EUR) za leto 2019. Svetniški 
skupini pripada 2.454,39 EUR, kar pomeni, da na posameznega člana zapade 818,13 EUR. Svetnikom 
pripadajo sredstva glede na število članov in sicer se pripadajoča sredstva porazdelijo tako, da se 
skupni znesek na postavki razdeli sorazmerno številu samostojnih svetnikov in svetnikov v svetniških 
skupinah.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Sredstva na postavki so predvidena v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju sredstev in pogojev za delo 
članov Občinskega sveta Občine Kočevje. 

1001046– Svetniška skupina SDS 
Vrednost: 1.636 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi Pravilnika o zagotavljanju sredstev in pogojev za delo članov Občinskega sveta občine 
Kočevje na tej postavki planiramo sredstva namenjena za opravljanje funkcije člana občinskega sveta, 
ne glede na to, ali gre za svetnike izvoljene na strankarskih listah ali za nestrankarske svetnike, 
izvoljene v občinski svet z list, ki so jih predlagale skupine volivcev. Pravilnik določa tudi namene 
porabe sredstev, za katere lahko svetniške skupine in samostojni svetniki sredstva porabljajo. 
Podrobno ureditev črpanja sredstev pa ureja pogodba, ki se sklene med vodjo svetniške skupine ali 
samostojnim svetnikom vsako tekoče proračunsko leto. 

Višina sredstev za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov za leto 2019 znaša 20.453,49 EUR, 
kar predstavlja 0,2 % primerne porabe Občine Kočevje (10.226.745,00 EUR) za leto 2019. Svetniški 
skupini pripada 1.636,26 EUR, kar pomeni, da na posameznega člana zapade 818,13 EUR. Svetnikom 
pripadajo sredstva glede na število članov in sicer se pripadajoča sredstva porazdelijo tako, da se 



 

269 

 

skupni znesek na postavki razdeli sorazmerno številu samostojnih svetnikov in svetnikov v svetniških 
skupinah.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Sredstva na postavki so predvidena v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju sredstev in pogojev za delo 
članov Občinskega sveta Občine Kočevje. 

1001047– Samostojna svetnica Lucija Höferle 
Vrednost: 818 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi Pravilnika o zagotavljanju sredstev in pogojev za delo članov Občinskega sveta občine 
Kočevje na tej postavki planiramo sredstva namenjena za opravljanje funkcije člana občinskega sveta, 
ne glede na to, ali gre za svetnike izvoljene na strankarskih listah ali za nestrankarske svetnike, 
izvoljene v občinski svet z list, ki so jih predlagale skupine volivcev. Pravilnik določa tudi namene 
porabe sredstev, za katere lahko svetniške skupine in samostojni svetniki sredstva porabljajo. 
Podrobno ureditev črpanja sredstev pa določa pogodba, ki se sklene med vodjo svetniške skupine ali 
samostojnim svetnikom vsako tekoče proračunsko leto. 

Višina sredstev za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov za leto 2019 znaša 20.453,49 EUR, 
kar predstavlja 0,2 % primerne porabe Občine Kočevje (10.226.745,00 EUR) za leto 2019. Samostojni 
svetnici pripada 818,13 EUR. Svetnikom pripadajo sredstva glede na število članov in sicer se 
pripadajoča sredstva porazdelijo tako, da se skupni znesek na postavki razdeli sorazmerno številu 
samostojnih svetnikov in svetnikov v svetniških skupinah.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Sredstva na postavki so predvidena v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju sredstev in pogojev za delo 
članov Občinskega sveta Občine Kočevje. 

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov 

1001021 - Občinska volilna komisija 
Vrednost: 15.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2019 bodo izvedene naknadne volitve članov v Svet krajevne skupnosti Stara Cerkev in Šalka 
vas. Sredstva na postavki so namenjena uresničevanju aktivne in pasivne volilne pravice ter 
zagotavljanju učinkovite in zakonite izvedbe naknadnih volitev ter poravnavi obveznosti do lastnikov, 
ki bodo nudili prostore za izvedbo volitev. Pri porabi bomo sledili načelu gospodarnosti, prihranek 
sredstev pa bo tudi posledica dejstva, da bo OVK sama pripravila glasovnice in razglase. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 

0401 - Kadrovska uprava 

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev 

1004001 - Nagrade po občinskem odloku 
Vrednost: 5.500 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 5.500,00 EUR so namenjena izplačilu nagrad, ki so določena po Odloku o podeljevanju 
občinskih nagrad.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP  
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Pravna podlaga je Odlok o podeljevanju priznanj, nagrad in plaket Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 
47/2015), Odlok o podeljevanju Priznanja Občine Kočevje Deklica s piščalko (Uradni list RS, št. 
81/11) in Odlok o spremembah Odloka o podeljevanju Priznanja Občine Kočevje Deklica s piščalko 
(Uradni list RS, št. 48/15). 

1004007 - Priznanje Deklica s piščalko 
Vrednost: 10.500 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 10.500,00 EUR so namenjena organizaciji in izvedbi prireditve ter izplačilu nagrade 
nagrajencu, ki je določena v Odloku o podeljevanju Priznanja Občine Kočevje Deklica s piščalko ter 
znesek za izplačilo nadomestil za člane žirije. Izplačilo nagrade Deklica s piščalko znaša dve povprečni 
neto plači v Republike Slovenije.   

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena. 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 

1004002 - Objava občinskih predpisov 
Vrednost: 5.000 EUR 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=122354#!/Odlok-o-podeljevanju-priznanj-nagrad-in-plaket-Obcine-Kocevje
http://www.uradni-list.si/1/content?id=122354#!/Odlok-o-podeljevanju-priznanj-nagrad-in-plaket-Obcine-Kocevje
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=201181#!/Uradni-list-RS-st-81-2011-z-dne-14-10-2011
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=201181#!/Uradni-list-RS-st-81-2011-z-dne-14-10-2011
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Kočevje v Uradnem listu RS objavlja predpise, ki jih sprejme Občinski svet. Zakon o lokalni 
samoupravi določa, da se občinski predpisi objavijo v uradnem glasilu – Uradnem listu Republike 
Slovenije. Za leto 2019 Občina Kočevje planira sredstva v višini 5.000,00 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Poleg sprejemanja in objavljanja novih sprejetih predpisov bo potrebno obnoviti tudi obstoječe 
dopolnjene predpise, saj so na območju Občine Kočevje v veljavi predpisi (pravilniki, odloki), ki so 
glede na obstoječe pravne norme in zakonska določila v nekaterih delih neskladni in jih tako ni možno 
izvajati. 

Glede na navedeno, bo Občina Kočevje v letu 2019 pristopila k spremembam in dopolnitvam nekaterih 
predpisov. Na ta način bo tako možno njihovo izvajanje, kot tudi nadzorovanje. 

1004006 - Spletne strani občine 
Vrednost: 12.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva planirana za spletne strani Občine Kočevje v višini 12.000,00 EUR so namenjena za delovanje 
spletne strani: tekočemu vzdrževanju in zavarovanju spletne strani, gostovanje na strežniku in druge 
morebitne dograditve ter vsebinska produkcija. V letu 2019 so planirana tudi sredstva za prenovo 
spletne strani.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena. 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

1004004 - Prireditve ob občinskem prazniku 
Vrednost: 10.500 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki  Prireditve ob občinskem prazniku je načrtovanih sredstev v višini 10.500,00 
EUR. Sem spadajo vsi stroški organizacije in izvedbe, stroški pogostitve, tiska, promocije in honorarji. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena. 

1004005 - Prireditve ob državnih praznikih 
Vrednost: 12.000 EUR 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtovana sredstva v višini 12.000 EUR so namenjena za organizacijo in izvedbo prireditev ob 
državnih praznikih: dan samostojnosti in enotnosti, dan reformacije, dan državnosti, dan upora proti 
okupatorju, komemoracije. Sredstva so namenjena za organizacijo in izvedbo, avtorske honorarje, 
pogostitev gostov, promocijo prireditve.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija 
vladne in lokalne ravni 

06019001 - Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter 
strokovna pomoč lokalnim organom in službam 

1006001 - Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti 
Vrednost: 4.600 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 4.600,00 EUR so načrtovana za plačilo članarine združenj lokalnih skupnosti, v 
katere je vključena Občina Kočevje, in sicer Skupnosti občin Slovenije in Združenju občin Slovenije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Predlog temelji na sklenjenih pristopnih pogodbah in sprejetih obveznostih. 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1803 - Programi v kulturi 

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura 

1018001 - Radijsko informiranje 
Vrednost: 31.148 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana sredstva so namenjena za informiranje javnosti v letu 2019. Gre za informiranje občank in 
občanov o dogodkih in vsebinah v občini Kočevje, preko različnih radijskih oblik: novice, obvestila, 
intervjuji, poročanja, neposredni prenosi. V tem znesku so planirana tudi sredstva za gostovanje 
župana v medijih in sredstva za informiranje o dejavnosti javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je 
Občina Kočevje, in društev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena. 

1018002 - Radijsko oglaševanje 
Vrednost: 21.960 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana sredstva se namenjajo za plačilo storitev oglaševanja Občine Kočevje, vključno z napovedniki 
in oglasi. Del teh sredstev je namenjen oglaševanju javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina 
Kočevje, in oglaševanju društev.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena. 

1018015 - Televizijsko informiranje in oglaševanje 
Vrednost: 17.982 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana sredstva so namenjena za informiranje občank in občanov o dogodkih in vsebinah v občini 
Kočevje, preko različnih televizijskih oblik informiranja – novice, intervjuji, poročanja, obveščanja, 
neposredni prenosi ter za oglaševanje Občine. V tem znesku so planirana tudi sredstva za gostovanje 
župana. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena. 

1018020 - Spremljanje objav v medijih 
Vrednost: 3.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana sredstva se namenijo za dnevno spremljanje medijev in posredovanje medijskih objav o 
Kočevju in Občini Kočevje, ki ga opravlja specializirano podjetje za tovrstne storitve.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena. 

1018021 - Občinski časopis 
Vrednost: 56.750 EUR 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predmet proračunske postavke Občinski časopis so sredstva planirana za izdajo občinskega časopisa, 
ki izhaja mesečno oziroma 11-krat letno. Planirana so sredstva, ki nastanejo s stroški priprave, 
produkcije in raznosa časopisa: tisk, raznos v vsa gospodinjstva občine, plačilo honorarja uredniku, 
pomočniku urednika, lektorju in oblikovalcu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Pogodbene vrednosti. 

1018024 - Objave v tiskanih medijih 
Vrednost: 2.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te proračunske postavke so planirana sredstva za objavo člankov ali oglasov v tiskanih 
lokalnih, regionalnih in nacionalnih medijih.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena. 

20 - Nadzorni odbor 

Vrednost: 7.200 EUR 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

0203 - Fiskalni nadzor 

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 

2002001 - Nadzorni odbor 
Vrednost: 7.200 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so planirana za izplačilo sejnin za 10 sej ter za izdatke za reprezentanco, dnevnice in 
seminarje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Osnova za določitev sejnine članom NO je Pravilnik o določitvi sejnin in povračil stroškov občinskim 
funkcionarjem ter članom organov in delovnih teles občine Kočevje. Planirana so sredstva za 10 sej. 
Poleg tega so na podlagi ocene planirana tudi sredstva za izobraževanje članov NO. 
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30 - Župan 

Vrednost: 130.638 EUR 

01 - POLITIČNI SISTEM 

0101 - Politični sistem 

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 

3001001 - Župan občine 
Vrednost: 22.498 EUR 

Postavka je namenjena zagotavljanju plačila za opravljanje funkcije župana. Višina sredstev je 
izračunana na podlagi uvrstitve župana v plačni razred ter z zakonom določene plačne lestvice. Župan 
Občine Kočevje funkcijo opravlja nepoklicno in je glede na prilogo III Zakona o sistemu plač v javnem 
sektorju uvrščen v 53. plačni razred. Pripada mu plačilo v višini 50 % osnovne plače, ki bi jo dobil, če 
bi funkcijo opravljal poklicno.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP (Neposredni učinek in kazalnik) 

Sredstva so načrtovana na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo plače javnih uslužbencev in 
funkcionarjev. 

3001002 - Podžupani 
Vrednost: 14.500 EUR 

Sredstva so načrtovana na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo plače javnih uslužbencev in 
funkcionarjev, in sicer so planirana sredstva za enega podžupana. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP (Neposredni učinek in kazalnik) 

Sredstva so načrtovana na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo plače javnih uslužbencev in 
funkcionarjev 

3001003 - Materialni stroški 
Vrednost: 3.240 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so načrtovana sredstva za reprezentanco župana in podžupanov, za kritje stroškov 
telefona, prevoznih stroškov ter drugih izdatkov za službena potovanja, konference, seminarje in 
simpozije. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena realizacije v letu 2018 in predvidene potrebe v 2019. 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

3004001 - Sodelovanje s pobratenimi občinami in mednarodna sodelovanja 
Vrednost: 15.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so načrtovana za organizacijo in izvedbo različnih srečanj ter izvedbo programov s 
pobratenimi in prijateljskimi občinami. V letu 2019 načrtujemo poleg tradicionalnih obiskov v 
pobratenih in prijateljskih občinah še sodelovanja na kulturnem, športnem, turističnem in 
gospodarskem področju. Njihov cilj je predvsem čezmejno sodelovanje in povezovanje ter izmenjava 
dobrih praks.   
Za izvedbo navedenih srečanj so načrtovani izdatki za tolmačenje ob obiskih tujih delegacij, za 
reprezentanco, za izdatke službenih potovanj v tujini ter drugi operativni stroški v vrednosti 15.000,00 
EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Sredstva so načrtovana na podlagi višine realizacije v letu 2018 in potreb, ki jih predvidevamo za leto 
2019. 

3004003 - Zadeve in storitve v zvezi s protokolom, ki jih ni mogoče razvrstiti 
v že določene postavke 

Vrednost: 31.100 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za organizacijo in izvedbo protokolarnih dogodkov, ki jih ni mogoče vnaprej 
planirati. Gre za dogodke kot so različne otvoritve, srečanja, predstavitve (podpis različnih listin, 
podeljevanje različnih nagrad in priznanj ob svečanih priložnostih, različna srečanja in sprejemi 
delegacij, novinarske konference).  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena na podlagi višine realizacije v letu 2018 in predvidenih potreb v 2019. 
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3004004 - Pokroviteljstva župana 
Vrednost: 20.100 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2019 se sredstva za Pokroviteljstva župana planirajo v višini 20.100,00 EUR, namenjena pa so 
sofinanciranju različnih prireditev, delavnic, okroglih miz in ostalih prireditev, ki jih organizirajo društva, 
ki iz naslova drugih javnih razpisov ali pozivov niso bila upravičena do sredstev. Objavi se javni poziv 
za dodelitev finančnih pomoči, z upravičenci pa se sklene pogodba o sofinanciranju. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Sredstva so načrtovana na podlagi realizacije v letu 2018 in potreb, ki jih predvidevamo za leto 2019. 

3004007 - Srečanje z odličnimi učenci, dijaki, študenti in diplomanti 
Vrednost: 2.500 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana so sredstva za vsakoletna srečanja župana z odličnimi učenci, dijaki, študenti in diplomanti. 
Postavka vsebuje organizacijo, izvedbo in simbolična darila za diplomante, dijake, učence in prvošolce.   

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

3004008 - Medletna srečanja z gospodarstveniki, zavodi in drugimi 
organizacijami 

Vrednost: 7.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena organizaciji različnih srečanj z gospodarstveniki, zavodi in drugimi 
organizacijami ob različnih priložnostih (obiski lokalnih javnih institucij, srečanja z verskimi 
predstavniki, sprejemi podjetnikov ter novoletni sprejemi župana). Za ta namen je planiranih7.000,00 
EUR sredstev 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena na podlagi višine realizacije v letu 2018 in predvidenih potreb v 2019. 

3004009 - Obiski predstavnikov državnih institucij 
Vrednost: 1.700 EUR 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Obiski, srečanja, posveti župana in delovni sestanki z različnimi ministrstvi ali drugimi predstavniki 
oblasti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena na podlagi višine realizacije v letu 2018 in predvidenih potreb v 2019. 

3004010 - Srečanje s predstavniki starejše generacije 
Vrednost: 1.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena organizaciji in izvedbi različnih prireditev, srečanj in obeležij ob dogodkih, ki 
jih organizirajo vsa društva starejše generacije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP (Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena. 

35 - Občinska uprava  

Vrednost: 22.434.662 EUR 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 

3502001 - Stroški plačilnega prometa 
Vrednost: 14.520 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov bančnih storitev in plačila storitev organizacijam, 
pooblaščenim za plačilni promet. Izvajanje plačilnega prometa za Občino Kočevje izvaja Uprava 
Republike Slovenije za javna plačila Novo mesto, opravljanje plačilnih storitev občinske blagajne pa 
Deželna banka Slovenije, enota Kočevje.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena stroškov glede na oceno porabe teh sredstev v preteklem letu in veljavne tarife. Vrednost 
postavke je odvisna od števila transakcij v proračunskem letu. 
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3502002 - Plačila za pobiranje občinskih dajatev 
Vrednost: 5.500 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda je občina 
upravičena do nakazila okoljske dajatve, ki jo na njenem območju plačajo zavezanci za odvajanje 
komunalne odpadne vode. Za občino okoljsko dajatev pobira in nakazuje javno podjetje Komunala 
Kočevje d.o.o., Občini za pobiranje  obračuna administrativne stroške v višini 2 % pobrane okoljske 
dajatev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba 

03029001 - Članarine mednarodnim organizacijam 

3503001 - Članarine mednarodnim organizacijam 
Vrednost: 600 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena plačilu članarine mednarodni organizaciji, katere članica je občina. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Višina članarine. 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 

3504001 - Meteorološka služba 
Vrednost: 2.750 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za delo in posredovanje podatkov na hidrometeorološki opazovalnici v 
Kočevju.  
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

3004012 - Evropa za državljane 
Vrednost: 12.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  : gre za dialog mladih o skupni EU identiteti in 
državljanstvu preko odkrivanja kulturne dediščine sodelujočih držav: Italija: občini Dolina in Porcia; 
Austrija: Spittal in glasbene ustvarjalnosti , saj se bodo na tridnevnem obisku v Kočevju srečali maldi 
glasbeniki ( 81), ki bodo skupaj vadili različne skladbe, ki jih bodo uprizorili na skupnem koncertu v 
Športni dvorani Kočevje. Poleg glasbenega ustvarjanja bo to tudi priložnost za spoznavanje sosednjih 
držav , izmenjavi informacij o življenju v vseh treh EU članicah in tkanju novih prijateljstev. Projekt je 
v celoti financiran iz EU. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Neposredi učinek predstavlja dialog mladih o skupni identiteti in državljanstvu EU, trajno 
vzpostavljenih prijateljtev; kazalniki: 81 sodelujočih glasbenikov, tridnevni obisk in 1 izveden skupni 
nastop 
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

3504002 - Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 
Vrednost: 16.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke namenjamo sredstva za plačilo stroškov servisa gasilnih aparatov, upravljanja 

poslovnih prostorov, tekoča popravila ogrevalnih naprav, elektro in vodovodnih instalacij, manjša 

krovska popravila, popravila stavbnega pohištva in popravila ometov in pleskarska dela, čistilni 

material, stroškov tehničnega varovanja in delitve obratovalnih stroškov najemnikom poslovnih 

prostorov ter manjša nepredvidena popravila.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP(Neposredni učinek in kazalnik) 

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe teh pravic iz preteklih let in sklenjene pogodbe o 

opravljanju storitev upravljanja za stanovanja in poslovne prostore. 

3504003 - Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov 
Vrednost: 49.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se bodo namenila za izvedbo večjih popravil v skladu s sprejetim programom vzdrževanja 

poslovnih prostorov za leto 2019, in sicer: zamenjavo stavbnega pohištva (izložbenih oken) v 

poslovnih prostorih na TZO 12-18, sofinanciranje projektov v upravni stavbi, plačilo v rezervni sklad 
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in stroškov nadzora nad izvedbo investicijsko vzdrževalnih del. Med letom se program 

investicijskega vzdrževanja lahko spreminja in dopolnjuje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP OB048-14-0041 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe teh pravic iz preteklih let, potreb po izvedbi 
investicijsko vzdrževalnih del in programa vzdrževanja. 

3504004 - Drugi odhodki na področju poslovnih prostorov 
Vrednost: 27.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke namenjamo sredstva v plačilo fiksnih stroškov praznih poslovnih prostorov 

(ocena 5 praznih poslovnih prostorov), stroške zavarovanja za vse poslovne prostore, stroške 

odvetniških storitev in zastopanja pred sodišči, stroške notarskega zapisa sklenjenih najemnih 

pogodb, stroške priklopa elektrike, stroške ureditve zemljiškoknjižnih stanj in drugih nepredvidenih 

stroškov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe teh pravic iz preteklih let. 

3504005 - Upravljanje s premičnim in nepremičnim premoženjem 
Vrednost: 41.270 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se bodo namenila za plačilo manjših tekočih vzdrževalnih del na objektih v lasti Občine 

Kočevje, ki so v mirovanju, gozdarskih kočah, ki oddajajo v občasno uporabo, in plačilo stroškov 

zavarovalnih premij za nepremičnine, ki so v uporabi krajevnih skupnosti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe teh pravic iz preteklih let. 

3504006 - Urejanje občinskega premoženja, izvršb in denacionalizacija 
Vrednost: 70.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema urejanje občinskih zemljišč, ki niso zajeta v okviru tekočih investicij oziroma izvajanje 
aktivne zemljiške politike, in sicer z izvedbo predhodnih postopkov in končnih faz premoženjsko-
pravnih in drugih postopkov (zemljiškoknjižne zadeve). V tem okviru so mišljene t.i. posadne listine 
(pogodbe o uskladitvi zk stanja), služnostne pogodbe, pogodbe o prenosih nezazidanih stavbnih 
zemljišč iz Sklada na Občino, pogodbe o razdelitvi solastnine. 
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Načrtovana sredstva bodo služila tudi izplačilu odškodnin/nadomestil v postopkih pridobivanja pravic 
razpolaganja z zemljišči- služnostna pravica, stavbna pravica, ki niso zajeta v okviru tekočih investicij. 

Sredstva so planirana tudi za potrebe plačevanja storitev sodišč, odvetnikov, notarjev v postopkih 
premoženjskopravnega urejanja oz. zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v lasti občine Kočevje 
ter za plačilo stroškov odvetnikov, ki zastopajo Občino pred sodišči na podlagi danih pooblastil, v 
premoženjskopravnih zadevah. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe sredstev iz preteklih let in ocene stroškov potrebnih v 
sodnih postopkih. 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0603 - Dejavnost občinske uprave 

06039001 - Administracija občinske uprave 

3506001 - Plače delavcev 
Vrednost: 1.142.117 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka vsebuje sredstva za plače in povračila stroškov iz delovnega razmerja JU 
(sredstva za osnovne plače, dodatke za delovno dobo in stalnost in druge dodatke, regres za letni 
dopust, povračila stroškov prehrane med delom, povračila stroškov prevoza na delo in z dela, sredstva 
za delovno uspešnost z naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog, 
sredstva za nadurno delo, jubilejne nagrade, prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, 
prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU). Višina planiranih sredstev je usklajena s predlaganim 
kadrovskim načrtom.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Višina sredstev je načrtovana na podlagi predvidenega števila zaposlenih v letu 2019, predpisov ter 
pogodb o zaposlitvi posameznih javnih uslužbencev. Sredstva za jubilejne nagrade so načrtovana glede 
na dejanske jubileje v letu 2019-tj. 1x20 let v javnem sektorju in 1x 10 let (ob  predpostavki, da sta JU 
člana reprezentativnega sindikata, podpisnika Aneksa h KPND). Solidarnostna pomoč je ocenjena, in 
sicer za eno pomoč. Premije KDPZ so izračunane glede na dejanske zneske, ki se obračunavajo v letu 
2018, prav tako je predvideno izplačilo  del. uspešnost.  

3506002 - Materialni stroški 
Vrednost: 26.999 EUR 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva za financiranje materialnih stroškov, ki nastanejo kot posledica 
zagotavljanja ustreznih delovnih pogojev za nemoteno delo zaposlenim, usposabljanje za zaposlene 
(seminarji, konference in simpoziji, strokovna literatura, stroški prevoza/dnevnic ipd.), izvajanje s 
predpisi določene naloge in obveznosti delodajalca (zdravniški pregledi, zagotavljanje varnosti in 
zdravja pri delu), sodne stroške in storitve odvetnikov in notarjev in zavarovanja (plačilo pravne zaščite 
pri zavarovalnici Arag), ipd. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Sredstva so načrtovana na podlagi potreb za leto 2019 in ocene porabe za leto 2018.  

3506003 - Upravljanje s stavbo za potrebe OU 
Vrednost: 109.630 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki so načrtovana sredstva za redno poslovanje uprave ter za tekoče vzdrževanje upravne 
stavbe Sem sodijo stroški pisalnega materiala, telekomunikacijske storitve, poštnina, licenčnine, 
čistilni material, varovanje objekta (Sintal in varnostnik pri vhodu v stavbo), elektrika, ogrevanje, voda, 
komunalne storitve in zavarovalne premije za objekt. V okviru te postavke načrtujemo tudi sredstva za 
pokrivanje stroškov drugega posebnega in splošnega materiala in storitev ter prevoza.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Sredstva so načrtovana na podlagi ocene tekočih stroškov. 

3506005 - Materialni stroški-licence, revizija in notranje kontrole 
Vrednost: 54.800 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V sklopu tega podprograma je planirana tudi postavka materialni stroški, ki je namenjena 
pokrivanju tekočih stroškov vzdrževanja računalniških programov in programske opreme 
(računovodstvo, stanovanja, poslovni prostori, PISO-prostorske vsebine, potrdila o namenski rabi, 
lokacijske informacije, evidenca nepremičnin), t. j. za družbe Grad, Blim, Realis), dostopa do 
aplikacij IUS-SOFTWARE (Uradni list RS), DDV asistenca, portal SEJA,eJN in Gvin.com. Za materialne 
stroške so planirana sredstva v višini 49.800,00 EUR. Na tej postavki planiramo tudi stroške v zvezi 
z davčnim svetovanjem na obdavčljivem področju, t.j. predvsem področje javne infrastrukture, 
stroške uporabe spletnih digitalnih potrdil ter izvajanje storitev pooblaščene osebe za varstvo 
osebnih podatkov (GDPR). V skladu z 2. odstavkom 10. člena Pravilnika o usmeritvah za usklajeno 
delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ so proračunski uporabniki, katerih letni 
proračun presega 2.086.463,03 EUR, dolžni zagotoviti notranjo revizijo svojega poslovanja z 
ustanovitvijo lastne revizijske službe ali z najemom zunanje. V letu 2019 planiramo notranjo revizijo 
poslovanja občine s poudarkom na poslovanju leta 2018 – nameni iz Registra tveganj Občine 
Kočevje. Del sredstev je namenjen reviziji oz. notranjih kontrolam v letu 2019. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe teh pravic v letu 2018 in Pravilnika o usmeritvah za 
usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ 

. 

3506006 - Stroški po pooblastilu 
Vrednost: 12.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z Gradbenim zakonom  lokalna skupnost na svojem območju   določa projektne pogoje in 
soglasja za gradnjo objektov. Izvedbo omenjenih nalog je občina z javnim pooblastilom prenesla na 
javni podjetji, katerih soustanoviteljica je. Ker stroški izdaje projektnih pogojev in soglasij ne sodijo v 
okvir javne gospodarske službe, jih javni podjetji občini zaračunavajo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena. 

3506011 - Stroški skupne občinske uprave 
Vrednost: 10.398 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Investicija se je podaljšala v leto 2019, zato je potrebno zagotoviti sredstva za delovanje skupne 
občinske uprave tudi v letu 2019. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena temelji na povprečnem izračunu stroškov  delovanja skupne občinske uprave iz preteklih let. 

3506012 - ISO standard 
Vrednost: 1.513 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Redna letna presoja znaša 1.512,80 evrov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Pogodba. 
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06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za 
delovanje občinske uprave 

3506010 - Osnovna sredstva in upravljanje z njimi 
Vrednost: 79.180 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki načrtujemo sredstva, ki so namenjena nakupu novih osnovnih sredstev, inventarja, 
telekomunikacijske in informacijske opreme ter vzdrževanju službenih vozil. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB048-15-0112 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena. 

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

3507001 - Delovanje štabov, enot in služb 
Vrednost: 14.876 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S planiranimi sredstvi bomo v letu 2019 zagotovili minimalne pogoje za delovanje štabov, enot in služb.  
Pokrili bomo osnovne stroške za dodatne prostore, ki se vključujejo v sistem zaščite in reševanja 
(UHM). V stroške sodijo plačilo elektrike in telekomunikacij, ki jih uporabljamo.  Ravno tako je od leta 
2012 v uporabi tudi najeto skladišče Blagovnih rezerv RS za potrebe CZ, katerega najemnina znaša 
183 EUR mesečno za 120 m2 in je nujno potrebno za zagotavljanje  nemotenega delovanja sistema ZiR 
tudi v letu 2019. Vedno  večje potrebe po materialno-tehničnih sredstvih, potrebnih za reševanje in 
ukrepanje ob nesrečah, ki so postale stalnica namreč povzroča potrebo po večjih in primernejših 
prostorih. V okviru te postavke so planirana tudi sredstva za izobraževanje. V skladu z razpisom 
usposabljanja Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje, ki ga izvaja Izobraževalni 
center za zaščito in reševanje na Igu se bomo udeležili usposabljanj za različne specialnosti v skladu z 
razpisom. Planiranje sredstev temelji na postavkah iz preteklih let. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena. 

3507002 - Opremljanje štabov, enot in služb 
Vrednost: 12.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za opremljanje štabov, enot in služb v skladu s 
predpisano formacijo. Na ta načini želimo doseči višjo raven pripravljenosti sistema in enot, z novejšimi 
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in učinkovitejšimi sistemi in opremo za ZRP. Ravno tako pa je bistven namen obnoviti dotrajano in 
zastarelo opremo z novo, moderno in učinkovitejšo. V letu 2019 nameravamo dokupiti opremo za 
nastanitev (šotore) in oskrbo prebivalcev ter za potrebe delovanja enot.  

Planiranje sredstev temelji na postavkah iz preteklih let. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP  

(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena. 

3507003 - Tekmovanja štabov, enot in služb 
Vrednost: 3.300 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vsako leto se ekipe prve pomoči občine Kočevje udeležijo regijskega preverjanja enot prve pomoči v 
okviru ljubljanske regije. Poleg preverjanj se organizirajo še različne štabne vaje lahko tudi v 
sodelovanju z drugimi enotami in vaje ki so predpisane s pravilnikom o vajah na področju varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami. Na podlagi prejšnjih let smo na postavki planirali 2.800 EUR, ki jih 
potrebujemo za obnovitev znanja ekip za tekmovanje in pa za potrošni material za tekmovanje (povoji, 
gaze, …) ter za samo udeležbo na tekmovanju. Iz postavke se plačuje tudi avtobusni prevoz do kraja 
tekmovanja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena. 

3507004 - Vzdrževanje sredstev in naprav 
Vrednost: 1.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V tej postavki so zajeti predvideni morebitni stroški za redno vzdrževanje in stroški, ki bi nastali ob 
raznih okvarah na sistemih oziroma prostorih, ki jih imamo v uporabi za namene ZiR. Izvede se tudi 
popravilo napihljivega šotora ter redni servisni pregled. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena. 

3507005 - Financiranje društev vključenih v sistem dejavnosti ZiR 
Vrednost: 5.250 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki so planirana sredstva za financiranje društev, ki so vključena v sistem ZiR (Jamarsko 
društvo Netopir, potapljaško društvo Ponirek,  taborniško društvo Rod rjavega medveda, planinsko 
društvo in letalski klub Kočevje) S temi društvi ima občina podpisane pogodbe o vključevanju v sistem 
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ZiR in zagotavljanju logistične podpore v skladu z nalogami društev. Občina Kočevje sofinancira 
delovanje in nakup sredstev, ki jih društva potrebujejo za delovanje v sistemu ZRP. Sredstva se 
dodeljujejo na podlagi poziva. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav. 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena. 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

3507006 - Delovanje in pripravljenost PGD 
Vrednost: 96.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V postavki je zajeto zavarovanje gasilskih domov, gasilskih vozil, gasilcev operativcev in gasilskega 
podmladka. Zavarovanje sredstev informatike in zavarovanje odgovornosti. S postavke se zagotavlja 
tudi pogoje za shranjevanje gasilskih vozil in ostale tehnike v gasilskih domovih oz. orodiščih, kar 
zajema plačevanje elektrike, ogrevanja, vode, komunalnih odpadkov, telekomunikacijskih storitev,… 
financira se tudi gorivo in mazivo za gasilska vozila in tehniko, zdravniški pregledi operativcev, ter vaje 
v okviru  posameznih gasilskih enot.  Iz te postavke se financira  tudi izobraževanje operativnih gasilcev 
in sicer tečaje specialnosti za posamezne gasilske enote, ki se izvajajo v Centru za izobraževanje Ig na 
podlagi  Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč. V 
stroške je všteta tudi strokovna literatura in ostali stroški povezani z izobraževanjem. Postavka zajema 
tudi financiranje gasilskih tekmovanj (ki so tudi način izobraževanja), na nivoju Gasilske zveze Kočevje, 
na nivoju regije in Gasilske zveze Slovenije. Na postavki so sredstva namenjena plačilu stroškov 
tekmovanja, kot so nakupi tekmovalnih rekvizitov, njihovo obnavljanje in vzdrževanje, ter ostali stroški 
povezani s tekmovanje, mladinskih, pionirskih, ženskih in veteranskih ekip. Tu spadajo tudi vaje 
gašenja in reševanja, ki se izvajajo v posameznih enotah, oziroma skupne vaje  vseh enot. (največji 
nabor  vaj je v oktobru-mesecu požarne varnosti).  Sredstva so namenjena tudi  za popravila in redno 
vzdrževanje gasilske tehnike in predvsem vozil v gasilskih enotah v Gasilski zvezi Kočevje.  Sem 
spadajo tehnični pregledi za vozila, redno servisiranje vozil, vzdrževanje vozil, redni servisi in 
vzdrževanje specialne gasilske tehnike, in pa kritje stroškov morebitnih okvar na vozilih in tehniki. 
Sredstva na postavki so namenjena financiranju interesnih dejavnosti in programov mladine, gasilk in 
veteranov. Sem spadajo sodelovanja na gasilskih kvizih, orientacijah, regijskih in državnih posvetih. 
Zajeti so tudi jubileji Prostovoljnih gasilskih društev v Gasilski zvezi Kočevje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Planiranje sredstev temelji na postavkah iz preteklih let, številu vozil (35) za vzdrževanje. Poraba  po 
gasilskih domovih (14 gasilskih domov-elektrika, voda, komunalne storitve, telekomunikacije,..) je 
primerljiva skozi leta. Število zdravniških pregledov temelji na izračunu zakonsko predpisanega števila 
operativnih pregledov ( zdravniški pregled 120 EUR na gasilca). Postavka je tudi usklajena s sprejetim 
Dolgoročnim programom razvoje gasilstva v Občini Kočevje 2014-2020. 
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3507008 - Sredstva za delovanje gasilske zveze 
Vrednost: 33.399 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za redno dejavnost požarnega varstva so namenjena za zagotavljanje rednega delovanja 
gasilske zveze, za enega zaposlenega za prispevke, letni regres, stroške za pisarniški material (papir, 
telefon, internet, vzdrževanje vozila gasilske zveze, stroški goriva,… in ostale storitve, ki omogočajo 
nemoteno delovanje Gasilske zveze Kočevje. Sredstva se namenjajo  za premije kolektivnega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja in ostalih zavarovanj članov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena. 

3507009 - Investicije in oprema 
Vrednost: 170.800 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pri proračunski postavki  investicijska oprema financiramo nabavo osebne zaščitne opreme za 
operativne gasilce po uredbi o Organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in 
pomoč. Financiramo tudi obnovo dotrajanega osnovnega orodja obnovo gasilskih domov in orodišč, 
nakup vozil ter investicijsko vzdrževanje. V znesku je zajet nakup šasije za novo gasilsko vozilo z 
oznako GVC 16/25 in je namenjeno gašenju in reševanju v najširšega spektra nesreč in dogodkov. 
Gre za dveletno investicijo pri kateri bi v letu 2019 zagotovili preostalih 40 % vrednosti investicije. Prav 
tako se planira 35.000 EUR za nakup novega poveljniškega vozila za PGD Kočevje, s katerim bi  
pridobili širši spekter delovanja in podpore vodenju intervencij na terenu. 15.000 EUR sredstev se bo 
porabilo za nadaljevanje opremljanja gasilcev po gasilskih enotah z zaščitnimi oblačili, obutvijo in 
čeladami. Cena kompleta za gasilca je 1.400 EUR. Preostala sredstva pa so namenjena nakupu ostale 
gasilske opreme, ki je dotrajana (črpalke, potopne črpalke, cevi, gasilske armature,…). -obnovitev 
zastarelih gasilskih črpalk 

-obnovitev dotrajane opreme (tlačne cevi, sesalne cevi, ročniki,…) 

- dodatna sredstva za reševanje (gasilske prikolice, nadgradnje,..) 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Program 

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost 

08029001 - Prometna varnost 

3508001 - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
Vrednost: 10.000 EUR 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirani odhodki na tem področju v letu 2019 znašajo 10.000,00 EUR.  

Sredstva na postavki so namenjena za: 

- Delovanje organa.  Izdatki, namenjeni za delovanje tehnične komisije in delovanje SPV-ja. Planirana 

sredstva v višini 200,00 EUR so namenjena pokrivanju stroškov za udeležbo in organiziranje 

sestankov, stroške hrane ob pogostitvah v menzah in restavracijah. 

- Varovanje otrok na poti v šolo. Planirana sredstva v višini 1.600 EUR so namenjena dežurstvu na 

šolskih poteh ob začetku šolskega leta. 

- Kolesarski izpiti. Planirana sredstva v višini 1.000 EUR so namenjena pokrivanju stroškov, ki 

nastanejo pri izvedbi kolesarskih izpitov, varovanje na poligonu in na cestah ob polaganju izpitov. 

- Akcija »Dan brez avtomobilov«. V sklopu te akcije se sredstva namenjajo za kredo in ostali material, 

ki je potreben za risanje po cestah in sicer ob dnevu brez avtomobila, gledališko prestavo v 

Šeškovem domu za otroke na temo prometa, prevozu otrok ob udeležbi na predstavah in ostalih 

dogodkih, varovanje ob prireditvah in dogodkih povezanih z varovanjem. Sredstva za ta namen so 

planirana v višini 2.200 EUR. 

- Preventiva in varnost v cestnem prometu. Planirana sredstva v višini 5.000,00 EUR so namenjena 

stroškom preventivnih akcij za potrebe izobraževanja in preventivnih akcij na šolah v občini 

(izobraževanje, tekmovanja na državnem kvizu), stroškom oglaševanja, plakatov, oglasov in 

prevozov, nakupuprikazovalnikov hitrosti »VI VOZITE«. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  

Ni navezav na projekte 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP  

(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena. 

08029002 - Notranja varnost 

3508002 - Videonadzor nad kritičnimi situacijami 
Vrednost: 3.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za vzdrževalna dela za videokamere 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. Planirani odhodki na tem področju v 
letu 2019 znašajo 3.00,00 EUR.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP  

(Neposredni učinek in kazalnik) 

 



 

290 

 

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 

1003 - Aktivna politika zaposlovanja 

10039001 - Povečanje zaposljivosti 

3510001 - Javna dela-šolstvo 
Vrednost: 51.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na področju šolstva in otroškega varstva  se bo nadaljevalo z izvajanjem programa javnih del. Sredstva 
so namenjena za sofinanciranje plač v višini 15% oziroma 5% ter regresa za 23 zaposlenih preko javnih 
del, ki bodo v vseh šolah in vrtcu izvajali predvsem program učne pomoči. V letu 2019 načrtujemo 
zaposlitev 19 javnih delavcih na delovno mesto s VI. stopnjo izobrazbe, ki bodo zaposleni v povprečju 
11 mesecev in 4 javnih delavcev na delovno mesto II. stopnjo izobrazbe, zaposlenih v povprečju 12 
mesecev. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Na podlagi opredeljenih plač in regresa za določeno stopnjo izobrazbe za leto 2018 ter poslanih 
izhodiščih, kjer je bilo določeno, da se na posamezen javni zavod s področja predšolske vzgoje in 
šolstva načrtujejo po 3 + 1 javna delavca.  

3510002 - Javna dela-kultura 
Vrednost: 14.700 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na področju kulture se bo tudi v letu 2019 izvajal program javnih del. Zato v proračunu občine 
načrtujemo sredstva v višini 14.700,00 EUR. Program, ki se bo izvajal v okviru muzejske dejavnosti, 
predvideva vključitev dveh brezposelnih oseb (V. in VI. In VII. stopnje izobrazbe), v okviru knjižnične 
dejavnosti pa se tudi predvideva zaposlitev dveh brezposelnih oseb (V., VI., in VII. stopnja izobrazbe) 
ter v okviru kulturne dejavnosti Zavoda za turizem in kulturo Kočevje (VI. in VII.).  Zavod za zaposlovanje 
RS zagotavlja 85 % sredstev, Občina Kočevje pa 15 % sredstev za plače, prevoz na delo, malico in 
regres. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Na podlagi opredeljenih plač in regresa za določeno stopnjo izobrazbe za leto 2018 ter poslanih 
izhodiščih, kjer je bilo določeno, da se na posamezen javni zavod s področja knjižnične, muzejske in 
kulturne dejavnosti sofinancira dva javna delavca, ki veljajo tudi za leto 2018. 

3510003 - Javna dela-šport 
           Vrednost: 9.000 

EUR 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na področju športa se bo tudi v letu 2019 izvajal program javnih del pri izvajanju nadzora in skrb za 
urejenost športnih objektov in površin. V ta namen planiramo 9.000,00 EUR. Predvidena je vključitev 
šestih brezposelnih oseb v programe javnih del na področju športa (II. stopnja, - 2 osebi, IV. stopnja – 
2 osebi in V. stopnja – 2 osebi). Zavod za zaposlovanje RS zagotavlja 85 % sredstev,  občina Kočevje 
pa zagotavlja 15 % sredstev za plače, prevoz na delo, malico in regres.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Na podlagi opredeljenih plač in regresa za določeno stopnjo izobrazbe za leto 2018 ter poslanih 
izhodiščih, kjer je bilo določeno, da se javnemu zavodu za šport sofinancira tri javne delavce. 

3510004 - Javna dela-sociala 
Vrednost: 36.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Kočevje z namenom pomoči brezposelnim in lajšanja dela v zavodih s področja socialnega 
varstva planira sredstva za izvajanje javnih del v višini 36.000,00 EUR. Sredstva so planirana za 
vključitev brezposelnih oseb v program javnih del, za katere Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 
zagotavlja 85 % sredstev, Občina Kočevje pa 15 % sredstev, v nekaterih primerih pa tudi sredstva za 
regres, prispevek do minimalne plače, pokrivanje materialnih stroškov oziroma pokrivanje stroškov 
posebnih obremenitev pri delu ali v delovnem času, ki je za delavca manj ugoden. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena. 

3510005 - Javna dela-mladi 
Vrednost: 2.500 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na področju dela z mladimi se bo tudi v letu 2019 izvajal program javnih del »Pomoč pri izvajanju 
programov za mlade«. V ta namen načrtujemo 2.500 EUR sredstev. Predvidena je vključitev ene 
brezposelne osebe (VI. stopnjo izobrazbe). Zavod za zaposlovanje RS zagotavlja 85% sredstev za 
zaposlovanje, medtem ko Občina Kočevje 15 % sredstev za plače, prevoz na delo, malico in regres. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena. 

3510006 - Javna dela-društva 
           Vrednost: 15.000 

EUR 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V proračunski postavki se v letu 2019 planirajo sredstva za izvajalce javnih del. Program javnih del 
bodo izvajala različna kulturna društva. V ta namen načrtujemo 15.000,00 EUR. Predvidena je 
vključitev desetih brezposelnih oseb. Zavod za zaposlovanje RS zagotavlja 85 % sofinanciranja, 
medtem ko občina Kočevje zagotavlja 15 % sredstev za plače, prevoz na delo, malico in regres. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Na podlagi opredeljenih plač in regresa za določeno stopnjo izobrazbe za leto 2018 ter poslanih 
izhodiščih, kjer je bilo določeno, da se društvom na področju kulture sofinancira po dva javna delavca, 
ki so veljali kot v letu 2018. 

3510007 - Javna dela-zdravstvo 
Vrednost: 3.200 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Kočevje z namenom pomoči brezposelnim in lajšanja dela v javnem zavodu Zdravstveni dom 
Kočevje planira sredstva za izvajanje javnih del v višini 3.200,00 EUR. Sredstva so planirana za 
vključitev 1 brezposelne osebe v program javnih del, za katero Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje zagotavlja 85 % sredstev, Občina Kočevje pa 15 % sredstev za izplačilo plač.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena. 

3510008 - Javna dela-gospodarstvo 
Vrednost: 22.330 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Cilj programa je vključevanje brezposelnih oseb v oblikovanje novih razvojnih programov na področju 
gospodarstva. Sredstva se namenjajo za zaposlitev delavcev preko programa javnih del, in sicer se 
sofinancirajo plače v višini 15 % za javna dela, kjer je občina naročnik, izvajalca pa sta Podjetniški 
inkubator Kočevje (dva javna delavca – V. stopnja izobrazbe) in Center ponovne uporabe, PE Kočevje 
(en javni delavec – II. stopnja izobrazbe), oziroma 100 % stroškov dela in prispevkov za socialno varnost 
ter regres za letni dopust za enega javnega delavca, kjer je naročnik in izvajalec občina –VI. Stopnja 
izobrazbe. 85 % stroškov dela in plačanih prispevkov v skladu s sklenjeno pogodbo občini refundira 
Zavod RS za zaposlovanje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena temelji na predvidenem številu in stopnji izobrazbe javnih delavcev in je narejena na podlagi 
veljavnih podatkov o višini plače, regresa in drugih izdatkov ter objavljenega Javnega povabila za izbor 
programov javnih del 2019.  
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3510009 - Javna dela-turizem 
Vrednost: 14.580 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se namenjajo za zaposlitev 6 delavcev preko programa javnih del, in sicer se sofinancirajo 
plače v višini 15 % in regresa za letni dopust v višini 100% za javna dela, kjer je občina naročnik, izvajalci 
pa so turistična društva in zavodi. 85 % stroškov dela in plačanih prispevkov v skladu s sklenjeno 
pogodbo občini refundira Zavod RS za zaposlovanje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena temelji na predvidenem številu in stopnji izobrazbe javnih delavcev in je narejena na podlagi 
veljavnih podatkov o višini plače, regresa in drugih izdatkov ter objavljenega Javnega povabila za izbor 
programov javnih del 2019.  

3510010 - Javna dela-urejanje in vzdrževanje javnih površin 
Vrednost: 34.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena sofinanciranju plač in prispevkov, zagotavljanju regresa, zaščitne delovne 
opreme in ostalih stroškov (dodatkov v primeru večjih obremenitev pri delu, nevarnosti pri delu, 
neugodnega vpliva okolja ali dela v delovnem času, ki je za delavca manj ugoden). Planira se vključitev 
15 novih brezposelnih oseb, ki bi opravljali javna dela in sicer za program javna dela-urejanje in 
vzdrževanje javnih površin je v letu 2018 planiranih 34.000,00 EUR.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena. 

Kazalnik: število zaposlenih preko javnih del za vzdrževanje javnih površin. 

3510011 - Javna dela-skrb za zapuščene živali 
Vrednost: 2.500 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

DZZŽ Kočevje namerava v letu 2019 izvajati program javnih del »Skrb za zapuščene živali«. Planirana 
sredstva v višini 2.500,00EUR so namenjena za sofinanciranje (15% vrednosti programa) izvajanja 
programa javnih del »Skrb za zapuščene živali«. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena temelji na enakem številu javnih delavcev ter enaki stopnji sofinanciranja kot v letu 2018.  
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3510013 - Javna dela-občina Kočevje 
Vrednost: 133.772 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Kočevje bo v letu 2019 izvajala več programov javnih del. V ta namen načrtujemo 133.772,00 
EUR, kar bi zadoščalo za vključitev 10 brezposelnih oseb v programe javnih del. Zavod za zaposlovanje 
RS zagotavlja 85 % sredstev, medtem ko občina Kočevje zagotavlja 15 % sredstev za plače, prevoz na 
delo, malico in regres. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Na podlagi opredeljenih plač in regresa za določeno stopnjo izobrazbe za leto 2018 ter poslanih 
izhodiščih, kjer je bilo določeno, da se v občini Kočevje sofinancira 10 javnih delavcev, na področju 
športa in kulture, ki so veljali kot v letu 2018. 

3510014 - Javna dela-Zakladi Kočevske 
Vrednost: 2.500 EUR 

Zadruga Zakladi Kočevske je v sodelovanju z Občina Kočevje uredila mestne vrtičke na Marofu. V letu 

2018 je bila izvedena dodatna razširitev vrtičkov. Zadruga Zakladi Kočevske načrtuje v letu 2019 

nadaljevati z izvajanjem programa javnih del »Pomoč pri izvajanju programov za občane«. Planirana 

sredstva v višini 2.500,00EUR so namenjena za sofinanciranje 15% vrednosti programa javnih del. 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ocena temelji na enakem številu javnih delavcev ter enaki stopnji sofinanciranja kot v letu 2018.  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 

3511001 - Programi s področja kmetijstva - razpis 
Vrednost: 50.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sofinanciranje dejavnosti, ki jih izvajajo podjetja ali fizične osebe iz proračunskih sredstev je možno le 

na osnovi predhodne priglasitve ukrepa o dodeljenih državnih pomočeh za ohranjanje in razvoj 

kmetijstva, gozdarstva in podeželja. Sofinanciranje se izvaja na podlagi javnih razpisov. 

Sredstva so namenjena sofinanciranju kmetijske, gozdarske in društvene dejavnosti skladno s 

Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kočevje za 

programsko obdobje 2016 – 2020 ter na osnovi priglasitve programov Ministrstvu za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano in MF. 
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Za leto 2019 planiramo sofinanciranje programov, vključenih v program državnih pomoči (Pomoč za 

naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo 

– 14. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014, zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu - 

izobraževanje na področju kmetijskih dejavnosti, delavnice, itd.), in sofinanciranje programov društev 

namenjenih razvoju kmetijstva, gozdarstva, čebelarstva in podeželja. 

Sredstva so namenjena tudi za sofinanciranje izvajanja programa »Pridobivanje in ohranjanje blaga z 

geografskim poreklom«, Kočevski gozdni med z zaščiteno označbo porekla (Javni poziv). Skladno z 

elaboratom o Kočevskem medu z geografskim poreklom in veljavno evropsko zakonodajo je potrebno 

izvesti postopek letne presoje kakovosti medu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Pogodbena vrednost 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

3511002 - Delovanje tržnice 
Vrednost: 47.200 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt »Tržnica Kočevje« je bil sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 

- Evropa investira v podeželje. V letu 2019 so predviden sredstva za tekoče vzdrževanje tržnice.  

Za namen delovanja tržnice se sredstva načrtujejo na podlagi potrjenega letnega programa izvajanja 

gospodarske javne službe, v skladu s Pogodbo o opravljanju izbirne lokalne gospodarske javne službe 

urejanja in čiščenja javne tržnice Kočevje in na podlagi opravljanja storitve promocije ter organizacije 

Tržnice Kočevje. Letni program določa pogostnost in način vzdrževanja, organizacijo dela na tržnici ter 

finančno ovrednotenje del. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena. 

3511003 - Urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena v KS 
Vrednost: 5.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se namenjajo za izvedbo aktivnosti, ki bodo se bodo tekom proračunskega leta prepoznale 
kot spodbude pri nadaljnjem izboljšanju - urejanju in revitalizaciji naselij po krajevnih skupnostih. 
Poleg tega se bodo sredstva namenila za nabavo opreme, ki bo potrebna v objektih, ki so v uporabi 
krajevnih in vaških skupnosti za izvajanje njihove dejavnosti in nalog. 



 

296 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB048-15-0119 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP (Neposredni učinek in kazalnik) 

3511004 - Vodenje LAS Po poteh od Turjaka do Kolpe 
Vrednost: 17.922 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

CLLD (communityledlocaldevelopment) oz. lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, je poseben pristop k 
razvoju podeželja »od spodaj navzgor«, ki se izvaja na lokalni ravni. Temelji na izvajanju lokalnih 
razvojnih strategij in projektov ob aktivni vlogi lokalnega prebivalstva. 

Pričel se je izvajati leta 1991 kot pobuda Evropske unije in je postal sestavni del politike razvoja 
podeželja. Namenjen je vsem zainteresiranim prebivalcem podeželja, ki želijo poiskati in razviti lokalne 
pobude za razvoj svojega območja in sodelovati pri njihovi izvedbi. Leta 2015 je bila s podpisom 
partnerske pogodbe ustanovljena Lokalna akcijska skupina (LAS) Po poteh dediščine od Turjaka do 
Kolpe. Sredstva v višini 14.422,22 EUR so namenjena za delovanje upravljalca Lokalne akcijske 
skupine, ki je bil izbran z javnim razpisom in ki izvaja vse aktivnosti, povezane z izvajanjem Strategije 
lokalnega razvoja na območju LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe in delovanjem LAS za 
črpanje sredstev iz pristopa CLLD 2014 – 2020. Sredstva v višini 3.500,00 EUR so planirana za 
odvetniške storitve zaradi tožbenega postopka v teku - projekt Tržni dan.    

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte.  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Sklenjena Partnerska pogodba o ustanovitvi LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe. 

3511010 - Kali danes - za prihodnost 
Vrednost: 38.533 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Cilj projekta je osveščanje, informiranje in izobraževanje prebivalcev o pomenu varstva narave in 
ohranjanja narave; ohranjanje biološke in kulturne raznovrstnosti; vzdrževanje kulturne krajine ter 
ohranitev kulturne dediščine. 

Obnova kala v Predgradu bo preprečila izsuševanje in s tem preživetje rastlinskih in živalskih vrst, ki so 
vezane na vodno življenjsko okolje. Izboljšanje naravovarstvenega statusa kala, aktivnosti partnerske 
osnovne šole ter krajevne skupnosti pa bo omogočila nadaljnje ohranjanje te lokalne naravne in kulturne 
dediščine preko izobraževanja in osveščanja. 

Ureditev kala bo prispevala k obogatitvi pomembne lokalne razvojne točke - Kulturnega doma Predgrad 
(nekdanje graščine Poljane), kjer imajo streho mnoge lokalne iniciative. Z obnovo kala, ki se nahaja v 
neposredni bližini Doma in z aktivnostmi, ki se bodo odvijale v Domu, bo projekt podprl to  lokalno 
razvojno točko. Obisk kala v Predgradu bodo obiskovalci lahko povezali z bližnjimi točkami naravne in 
kulturne dediščine, npr. z arheološkim najdiščem Spaha nad Brezovico, s kalom v Jelenji vasi, s Kolpo in 
drugo turistično ponudbo na območju Poljanske doline in reke Kolpe. 

Občina bo na podlagi izsledkov projekta ter strokovnih podlag (analiza stanja,  smernice za vzdrževanje) 
pripravila strategijo upravljanja s kali na območju občin Kočevje, Osilnica in Kostel. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP OB048-17-0019. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Izdaja je odločba s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o sofinanciranju projekta, 
ki se bo izvajal v letu 2019. Sofinancerski delež bo nakazan v letu 2020. 

3511022 - Dežela rjavega medveda 
Vrednost: 5.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namen projekta je ustvariti pogoje za ohranitev ogroženih živalskih vrst in urediti interpretativne 
centre za predstavitev območja Nature 2000.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP OB048-15-0040. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Projekt se bo prijavil na sredstva Ministrstva za okolje in prostor v letu 2019, izvajal pa naj bi se v letih 2019-2022. 

3511029 - Mestni vrtički 
Vrednost: 15.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Kočevje načrtuje v letu 2019 v sodelovanju z Zadrugo Zakladi Kočevske urediti mestne vrtičke 

na Trati, jih opremila z vodovodnim priključkom in vrtno lopo. Planirana sredstva so namenjena 

sofinanciranju izvedbe projekta na Trati. Namen sofinanciranja programa je vzpostaviti uspešno 

poslovno okolje za kmete in majhne pridelovalce zelenjave ter zagotoviti distribucijske kanale za 

lokalno proizvedeno hrano.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

3511030 - Oskrba Kolpske doline 
Vrednost: 5.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt namerava Občina prijaviti na 3. poziv razpisa CLLD. 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, 
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 - zagotoviti vodo za delovanje turističnega objekta, 
 - omogočiti priseljevanje novih prebivalcev in s tem oživljanje podeželja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP OB048-17-0049. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Projekt se bo v letu 2019 prijavil na razpis LAS Od Turjaka do Kolpe – CLLD, izvajal pa naj bi se po 
izdani odločbi s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, predvidoma v letu 2020. 

3511034 - Veronika pot - navdih in priložnost 
Vrednost: 20.553 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Grofje Celjski so ena od najbolj znanih plemiških družin v vsem srednjeevropskem prostoru. Neznano 
poreklo, vzpon med zvezde evropskega plemstva, umor poslednjega Celjana in zaton dinastije – kot bi 
si njihovo zgodbo izmislil veliki Shakespeare. 

Tragična ljubezenska pot Veronike Deseniške in Friderika II. Celjskega, ki sta resnična Romeo in Julija 
naših skupnih tal, je najbolj prepoznana zgodba o tej dinastiji, zato je v naslednjih stoletjih prerasla v 
mit, ki ga ni ugasnila nobena od številnih družbenih sprememb. Nasprotno – zgodbo pozna staro in 
mlado, postala je navdih za umetniška dela številnim vrhunskim in ljudskim ustvarjalcem vseh 
generacij. 

Izjemna turistična sezona 2016/2017 na Hrvaškem in v Sloveniji je naslovila priložnosti in izzive hitre 
rasti turizma in osredotočanja za zahtevnejšega obiskovalca, ki išče raznolika in aktivna doživetja v 
vseh sezonah. Predstavniki lokacij, ki so povezane z ljubezensko zgodbo naših »Romea in Julije«, smo 
priložnost za razvoj in promocijo območja prepoznali v obliki kulturnega turizma, ki mu STO in UNESCO 
napovedujeta največjo gospodarsko rast med vsemi turističnimi panogami. Z njim želimo povezati 
kulturne ustvarjalce in lokalne ponudnike, ohraniti neprecenljivo kulturno dediščino, jo vsebinsko 
nadgraditi in povezati ter dvigniti prepoznavnost območja.  

Krajevno identiteto sooblikuje kultura, ki je ne moremo in ne smemo izključiti pri predstavitvi lokacije. 
Resnična zgodba o romantični ljubezni, ki kljubuje času in prostoru, ter njen vpliv na kulturno 
ustvarjanje bomo preko projekta strokovno raziskali in prepletli z lokalnimi potenciali, poenotili 
podobo, raziskali priložnosti za razvoj kulturnega turizma in s skupno promocijo ustvarili privlačen 
turistični produkt – »Po poti brezmejne ljubezni«. Ta bo z domišljenimi doživljajskimi programi za 
skupinsko in individualno raziskovanje lokacij in njihovega zgodovinskega pomena zagotovila povečan 
obisk in dolgoročen razvoj območja, ki se sooča z veliko stopnjo brezposelnosti in odseljevanja. 

Predvideni tematski sklopi: 

 

LAS SSD: začetek in konec zgodbe (Žovneški gospodje, Celjski grofje, življenje v 
srednjem veku) 

LAS Raznolikost podeželja: Kartuzijani, zdravilna zelišča in pripravki 

LAS Od Pohorja do Bohorja: nesrečne ljubezni in prepovedane poroke v srednjem veku 

LAS Ovtar:   čarovništvo in čarovniški procesi 

LAS Po poteh dediščine: pomen razrednih razlik in statusa v srednjem veku ter vpliv na takratno 
kulinariko 

LAG Zagorje-Sutla:  miti in pripovedke o Veroniki in Frideriku; navezanost ljudi na zgodbo 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP OB048-18-0032. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Projekt je prijavljen na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru razpisa sodelovanje 
med LAS-i. Odločba bo izdana predvidoma marca 2019. 

3511040 - Vaški dom Slovenska vas 
Vrednost: 10.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se namenjajo za novogradnjo vaškega doma v Slovenski vasi. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB048-18-0040 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

11029003 - Zemljiške operacije 

3511024 - Upravljanje z gozdovi 
Vrednost: 10.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena sredstva so namenjena nakupu gozdnih zemljišč v primerih, ko nakupi še niso povezani s 

konkretnim projektom oz. konkretnemu pridobivanju gozdnih zemljišč. Pristopili bomo k 

intenzivnejšemu urejanju solastnine gozdnih nepremičnin, kjer bo z nakupom ostalih solastniških 

deležev občina postala lastnik v celoti.  

Pri tem pa velja opozoriti še, da bo pri prodajnem postopku – ker gre za gozdna zemljišča – treba 

upoštevati določene omejitve, ki sicer veljajo za kmetijska zemljišča. Pri tem je potrebno upoštevati 

Zakon o kmetijskih zemljiščih (la - solastnik mora ponudbo za prodajo objaviti pri upravni enoti). Če 

ima gozd, ki se prodaja, več solastnikov, imajo solastniki prednostno pravico pri nakupu. Naslednji 

prednostni upravičenec je mejaš, torej lastniki sosednjih zemljišč. Prednostna pravica se nato prenaša 

na lastnike bližnjih zemljišč tako, da ima prednost pri nakupu tisti, katerega zemljišče leži bliže 

zemljišča, ki se prodaja. 

Prednostno pravico pri nakupu imata tudi občina in sicer kadar gre za prodajo varovalnih gozdov in 

gozdov s posebnim pomenom. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu 

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

3511005 - Izvajanje JGS-oskrba zapuščenih živali 
Vrednost: 19.700 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 43/07, ZZZiv-UPB2) je zagotovitev 

zavetišča oziroma oskrba zapuščenih živali lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvršuje kot javna 

služba, pri čemer mora občina na vsakih 800 registriranih psov zagotovit eno mesto v zavetišču. 

Planirana sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov zavetišča za zapuščene živali. Gre za storitve 

oskrbnine, delo na terenu ter prevoz, ulov, namestitev zapuščenih živali in sterilizacijo. 

Sredstva so namenjena tudi za sofinanciranje dejavnosti Društvo za zaščito živali v Kočevju. Društvo 

za zaščito živali Kočevje (DZZŽ Kočevje) je neprofitna organizacija, ki že od leta 2005 deluje v smislu 

osveščanja ljudi o pravilnem odnosu do živali. Občina Kočevje želi preko sofinanciranja dodatnih 

aktivnosti DZZŽ Kočevje ozavestiti prebivalce občine Kočevje v smislu odgovornega in spoštljivega 

odnosa do živali, zagotovit nadzor nad reprodukcijo živali, kar bo prispevalo k znižanju stroškov za 

reševanje problematike zapuščenih živali (Javni poziv). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena. 

3511006 - Zatiranje ambrozije 
Vrednost: 2.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izvajanje ukrepov zatiranja škodljive alergene rastline ambrozije skladno z 

Zakonom o zdravstvenem varstvu rastlin in Odredbo o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu 

Ambrosia (Uradni list RS, št. 63/2010). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena. 

3511008 - Sterilizacija lastniških živali 
Vrednost: 5.000 EUR 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana sredstva so namenjena sofinanciranju stroškov veterinarskih storitev za kastracije oz. 

sterilizacije lastniških živali - mačk in psov. Sofinanciranje bo izvedeno na podlagi obvestila občanom 

po naslednjem ključu: 1/2 stroškov veterinarske storitve krije lastnik živali in 1/2 Občina. Namen 

sofinanciranja je zmanjšanje populacije nezaželenih in zavrženih živali ter omejitev kužnih bolezni. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena. 

6011026 - LIFE13 NAT/SI/000314 
Vrednost: 355.706 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se bodo namenila za izvedbo vseh načrtovanih aktivnosti za leto 2018 na podlagi procesno 
komunikacijskega načrta projekta LIFE KOČEVSKO. 

Del sredstev je namenjen za plače zaposlenih na projektu, največji del v višini 142.663,40 EUR  pa je 
namenjen tekočim transferjem v javne zavode – gre za nakazila  projektnim partnerjem, ki jih je Občina 
dolžna izvesti v skladu  z vsebino Pogodbe o sofinanciranju projekta št.: LIFE13 NAT7SI7000314 ter 
partnerskimi Pogodbami o sodelovanju pri izvedbi projekta LIFE + Narava: LIFE Kočevsko: LIFE13 
NAT/SI/000314 »CONSERVATION OF NATURA 2000 SITES KOČEVSKO.« 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB048-15-0030 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Osnovna izhodišča za izračun predlogov do pravic porabe so naslednja: SPORAZUM O DONACIJI, 
SPORAZUM ŠT. LIFE 13 NAT/SI/000314, ki je bil podpisan med Evropsko komisijo, Občino Kočevje 
kot upravičencem koordinatorjem ter ostalimi pridruženimi upravičenci: Ljudsko univerzo Kočevje, 
Zavodom za gozdove Slovenije ter Zavodom za republike Slovenije za varstvo narave. Pogodba o 
sofinanciranju projekta št.: LIFE13 NAT7SI7000314, ki je podpisana med Ministrstvom za okolje in 
prostor ter Občino Kočevje, projektna prijavnica ter procesno komunikacijski načrt projekta.  

1104 - Gozdarstvo 

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

3511007 - Gozdne ceste 
Vrednost: 184.900 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vzdrževalna dela na gozdnih cestah so občine dolžne izvajati na osnovi Zakona o gozdovih 

(Ur. l. RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 
63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16)in sicer od 01.06.1998. 

Sredstva se namenjajo sofinanciranju vzdrževanja gozdnih cest. Del finančnih sredstev za 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1993-01-1299
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1999-01-2655
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-3231
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-5387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-4911
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-5469
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5480
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2521
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3676
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0541
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0992
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-0340
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3230
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državne gozdove zagotavlja Republika Slovenija iz državnega proračuna. Za zasebne gozdove se 
sredstva zbirajo preko katastrskega dohodka lastnikov zasebnih gozdov. 

Plan vzdrževalnih del na gozdnih cestah izdela Zavod za gozdove Slovenije-Območna enota 

Kočevje, Občina pa ga izvaja s pogodbenim vzdrževalcem gozdnih cest. Planirana so sredstva v višini 
184.900,00 EUR. 181.000,00 EUR je namenjeno za tekoče vzdrževanje gozdnih cest. 3.900,00EUR  je 
namenjeno za plačilo davka na račun prejetih pristojbin iz državnega proračuna. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov 
energije 

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 

3512001 - Energetski management 
Vrednost: 12.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se namenijo za izvedbo energetskega menedžmenta ter energetskega knjigovodstva. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

3512002 - Energetska pisarna 
Vrednost: 500 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena zagotavljanju prostorov in financiranju materialnih stroškov za delo energetske 
svetovalne pisarne, katere naloga je osveščanje in svetovanje občanom glede učinkovitejše rabe 
energije ter dvig zanimanja osveščenosti glede energetske problematike pri občanih 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije 

12079001 - Oskrba s toplotno energijo 

3512020 - Energetska oskrba mesta-sistem daljinskega ogrevanja 
Vrednost: 33.500 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se namenijo za odstranitev vročevoda v Kočevski Reki in  za dokončanje izdelave projektne 
dokumentacije »obnova vročevoda v Turjaškem naselju.« 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

3513001 - Redno vzdrževanje lokalnih cest 
Vrednost: 320.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ceste na področju občine Kočevje se vzdržujejo s pogodbenim izvajalcem, Javnim komunalnim 
podjetjem Komunala Kočevje d.o.o. Tu so zajeti stroški vzdrževanja celotne cestne infrastrukture na 
območju občine Kočevje, kar zajema vzdrževanje poškodovanih asfaltnih vozišč, bankin, pločnikov, 
kolesarskih poti, mostov, varovalnih ograj, ovir za umirjanje prometa-grbin, vzdrževanje in popravila 
makadamskih vozišč, košnjo in obsekovanje brežin in čiščenje polja preglednosti, vzdrževanje cestnih 
objektov in naprav in drugih ureditev, ki so namenjene varnosti, vodenju in nadzoru prometa, popravila, 
vzdrževanje in izboljšave na objektih in napravah za odvodnjavanje (prepusti, jaški, mulde, kanalete..), 
pregledniški službi. Čeprav letno posodobimo-obnovimo kar nekaj kilometrov mestnih, vaških in 
povezovalnih cest, še vedno ostaja veliko cestne infrastrukture neurejene in v slabem stanju, predvsem 
zaradi dotrajanosti. Potrebna so večja vlaganja v redno vzdrževanje prometnic, saj so le-te eden od 
pogojev za napredek in razvoj občine. 

Stroški rednega vzdrževanja občinskih cest se povečujejo tudi na račun vedno več zgrajenih prometnih 
površin, tako za dinamičen kot za mirujoči promet, kar pa posledično pomeni redno vzdrževanje, če 
želimo ohraniti kvaliteto prometnih površin.  

Za redno vzdrževanje občinskih cest v letu 2019 je planiran odhodek v višini 320.000,00 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

3513002 - Zimsko vzdrževanje cest 
Vrednost: 400.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zimsko vzdrževanje prometne infrastrukture traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca 
prihodnjega leta, ne glede na količino snega. 

Zimsko vzdrževanje zajema nakup, postavitev in po koncu sezone odstranitev snežnih kolov (cca 20-
30% se jih mora letno obnoviti), nadzor nad prevoznostjo in razmerami na cestah, odstranjevanje snega 
iz vozišč in prometnih površin, namenjenih mirujočemu prometu in pešcem, preprečevanje poledice in 
po potrebi tudi odvoz snega. Po končani zimski sezoni (po končanem posipavanju cest proti poledici) 
je potrebno na prometnih površinah opraviti čiščenje posipnega materiala. Tekoče vzdrževanje javnih 
prometnih površin v času zimske sezone, se razlikuje od rednega letnega vzdrževanja, tako po vrstah 
uporabljenega materiala, kot po vrstah vzdrževalnih del. 

Četudi zima ni snežena, je pa vlažna, stroški zimskega vzdrževanja niso bistveno nižji, ker je potrebno 
zaradi dnevne vlage in nočne zmrzali večkrat dnevno preprečevanje poledice. 
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Za proračunsko leto 2019 je planiranih 400.000,00 EUR za izvajanje zimske službe. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena. 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

3513003 - Investicijsko vzdrževanje mestnih in primestnih cest 
Vrednost: 59.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Kočevje je skladno z veljavno zakonodajo odgovorna za nemoten in varen promet na področju, 
ki ga upravno 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 gradnja lokalnih cest, 
javnih poti ter trgov, gradnja 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 2019 se bo pristopilo k pripravi projektnih dokumentacij za rekonstrukcijo Prešernove ulice,  
odseka med Reško in Roško cesto, Kolodvorske in Bračičeve ulice.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB048-16-0022 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena. 

3513008 - Rekonstrukcija ceste Breg-Mlaka 
Vrednost: 10.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

     Projekt zajema rekonstrukcijo ceste med naseljem Breg in Mlaka v sklopu katerega se ureja cestišče 
ter javna razsvetljava. V naslednjem letu se bo v sklopu urejanja železniške infrastrukture uredila tudi 
cesta. Sredstva v višini 10.000,00 EUR so namenjena za nepredvidene manjše stroške ki se lahko 
pojavijo v fazi izvedbe.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB048-18-0013 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP  

(Neposredni učinek in kazalnik) 

3513020 - Prenova in revitalizacija mestnega jedra 
Vrednost: 58.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške, ki bodo nastali pri organiziranju in izvedbi participatornih delavnic za občane 
glede prenove mestnega jedra, zaradi ureditev začasnih prostorskih inštalacij za preizkušanje idej 
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prometnih rešitev, ter nadaljnje zaradi priprave in izvedbe natečaja, kar zajema sodelovanje zunanjih 
strokovnjakov pri pripravi natečajne naloge, zaradi nagrad in priznanj, ki jih podelimo natečajnikom, in 
razstave, ki se organizira na koncu natečaja.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav.  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Dolgoročni cilji in kazalci izhajajo iz dolgoročnih ciljev, navedenih v prostorskih aktih Občine Kočevje.   

- Strokovne podlage za urejanje mestnega jedra (Acer, 2013) 

- Urbanistični načrt mesta Kočevje  

 
CILJI:  KAZALCI:  

- Izvesti participativen natečaj - izvedba natečaja za idejno zasnovo 

- pridobitev projektanta preko natečaja 

- izvedba vsaj ene delavnice z uporabniki tekom izdelave končne 
rešitve 

- Pridobiti najboljšo možno kvaliteto 
rešitve za prostor 

- izvedba natečaja 

- javni, odprti anonimni natečaj, ki bo privabil slovenske biroje 

- vsaj 10 različnih natečajnih predlogov, ki se javijo na natečaj 

 

3513024 - Ureditev Podgorske ulice od križišča do Priključka CGP 
Vrednost: 2.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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 2019 se planirajo sredstva za odkup zemljišč v višini 2.000 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB048-15-0069 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

3513025 - Rekonstrukcija Roške ceste 
Vrednost: 700.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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, 
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- 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 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. 

Za izvedbo investicije je med Občino Kočevje in RS, Ministrstvom za infrastrukturo podpisan 
sofinancerski sporazu o obveznostih ter delitvi stroškov.  

Za sofinanciranje izvedbe projekta v letu 2019 je planiranih 700.000 EUR.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB048- 15-0071 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Neposredni učinek rekonstrukcije Roške ceste so  povečanje prometne varnosti, izboljšanje 
tehničnih elementov ceste,  prometne razbremenitev naselja, nadomestitev dotrajanih delov ceste, 
izboljšanje stanja okolja.  

Kazalniki: 

- dolžina novourejenih površina za pešce  
- dolžina novourejenih površin za pešce 
- število novourejenih avtobusnih postajališč 

3513031 - Popravilo mostov 
Vrednost: 56.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za sanacijo mostu št. 2 v Livoldu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB045-17-0003 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena temelji na projektantskem predračunu, ki je potreben za urgentno sanacijo mostu. 

3513046 - Urejanje krožišč 
Vrednost: 497.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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.  

V letu 2019 je predvidena ureditev krožišča na križišču glavne ceste G2-106, odsek 0264 Kočevje – 
Livold v km 0,765 z Ljubljansko cesto v Kočevju, za katerega je podpisan sofinancerski sporazum z 
Ministrstvom za infrastrukturo.  

Predvideno je tudi urejanje krožišča z površinami za pešce v naselju Livold v sklopu katerega se poleg 
krožišča uredi še manjkajoče površine za pešce. Tudi za izvedbo tega projekta se planira podpis 
sofinancerskega  sporazuma.  
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Sredstva na postavki se namenijo tudi za pripravo projektne dokumentacije za ureditev krožišča pri 
ZD v Kočevju.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB048-18-0026 – Urejanje krožišč 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP  

(Neposredni učinek in kazalnik) 

Neposredni učinek urejanja krožišč so povečanje prometne varnosti, izboljšanje tehničnih elementov 
ceste,  prometne razbremenitev naselja, nadomestitev dotrajanih delov ceste, izboljšanje stanja 
okolja.  

Kazalniki: 
- dolžina novourejenih površina za kolesarje 
- dolžina novourejenih površin za pešce 
- število novourejenih prehodov za pešce  

 

3513047 - Izgradnja protihrupne ograje v industrijski coni 
Vrednost: 200.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V industrijski coni LIK se v zadnjih letih povečuje izgradnja poslovnih objektov kar povečuje hrup v 
bližnjem naselju Trata. Namen izgradnje protihrupne ograje je zaščita prebivalcev pred prekomerno 
obremenitvijo s hrupom. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

3513004 - Vzdrževanje prometne signalizacije 
Vrednost: 100.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vzdrževanje prometne signalizacije obsega vzdrževanje obstoječe vertikalne in horizontalne 

signalizacije, nabavo nove vertikalne signalizacije, vzdrževanje in servisiranje semaforske signalizacije 

v štirih križiščih, vzdrževanje svetlobnih signalnih teles na prehodih za pešce, obnavljanje in na novo 

obeleževanje horizontalne signalizacije in parkirišč ter vzdrževanje vertikalne signalizacije na nivojskih 

križanjih železnice z občinskimi cestami.  

Ta dela se izvajajo skladno z določili Pravilnika o prometni signalizaciji in opremi na javnih cestah (Ur. 

list RS, št. 110/2006). 

Na podlagi potrjenega elaborata za turistično in drugo obvestilno signalizacijo (TOS) s strani pristojne 

DRSI, načrtujemo v letu 2019 postavitev vertikalne signalizacije tipa 9000 skladno z določili Pravilnika 

o prometni signalizaciji.  

Sredstva so namenjena tudi vzdrževanju ter obnovi horizontalne signalizacije ter vzdrževanju prometne 

opreme. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

3513006 - Avtobusna postajališča 
Vrednost: 31.500 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namen in cilji urejanja avtobusnih postajališč so izboljšanje prometne varnosti ter izboljšanje kvalitete 
bivanja ljudi ter razvoja podeželja. Pomanjkanje avtobusnih postajališč je predvsem na območju KS 
Kočevska Reka in Poljanska dolina. 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. Planirani 
odhodki na tem področju v letu 2019 znašajo 31.500 EUR.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB048-17-0007 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena na podlagi investicij pri urejanju avtobusnih postajališč v preteklih letih. 

3513035 - Urejanje javnih parkirišč- parkomati 
Vrednost: 3.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ureditev zajema ureditev mirujočega prometa in pravilom ravnanja udeležencev in določanja 
obveznosti in odgovornosti vseh, ki so posredno ali neposredno odgovorni za red in varnost na javnih 
parkirnih površinah in drugih javnih površinah v mestu Kočevje in naseljih na območju občine Kočevje. 
Sredstva v višini 3.000,00 EUR so namenjena za vzdrževanje in upravljanje s parkomati. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni povezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

3513040 - Trajnostna mobilnost 
Vrednost: 232.550 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena sredstva so namenjena izvedbi dveh operacij, prijavljenih na sofinancerska sredstva 
evropske unije in ministrstva za infrastrukturo. V letu 2019 se bodo sredstva porabila za zaključek 
investicije izvedbe sistema izposoje koles še v letu 2019 (namestitev koles na lokacije, priprava 
software-a, začetek izposoje) ter gradnji še enega prehoda za pešce po sodobnih varnostnih zahtevah.  

Ocena je pripravljena na podlagi DIIP- ov in projektnih dokumentacij v sklopu uspešne prijave na 
sofinancerska sredstva ministrstva za infrastrukturo; Dodan je podkonto za tekoče vzdrževanje 
sistema koles, ki bo potrebno za kritje mesečnih stroškov vzdrževanja in upravljanja sistema izposoje 
koles in podkonto za redno dobavo električne energije za delovanje posameznih postaj.  
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB048 - 18 - 0007 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Neposredni učinek izvajanja obeh operacij (a) prehodi za pešce in b)infrastruktura za kolesarje se lahko 
meri:  

a) Prehodi za pešce: število urejenih prehodov za pešce po sodobnih principih varnega urejanja  
b) Število izvedenih postaj za izposojo koles in število na novo urejenih parkirnih mest za kolesarje.  

3513045 - Ureditev kolesarskih povezav v občini Kočevje 
Vrednost: 144.536 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena  izvedbi projektne dokumentacije, parcelacijam in nakupom potrebnih zemljišč 
in izvedbo IP za pridobitev gradbenega dovoljenja in pričetek izvedbe izbire izvajalca del. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB048-18-0004 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena temelji na izdelani DIIP. 

13029004 - Cestna razsvetljava 

3513005 - Javna razsvetljava 
Vrednost: 185.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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 EUR je namenjeno za plačilo električne energije za JR. 

5.000,00 EUR je namenjeno za tekoče vzdrževanje (zamenjava sijalk, varovalk, dušilk…). 

20.000,00 EUR je namenjeno za investicijsko vzdrževanje in izboljšave. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB048-18-0008 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena na podlagi porabljenih sredstev v preteklih letih.  
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1303 - Železniški promet in infrastruktura 

13039001 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške 
infrastrukture 

3513028 - Urejanje nivojskih prehodov čez železniške proge 
Vrednost: 48.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je dne 21. 9. 2012 izdalo odločbo št. 411-30/2012/14-
00711194, na podlagi katere je bilo potrebno urediti nivojske prehode čez regionalno železniško progo 
št. 82 Grosuplje – Kočevje.  

V letu 2019 je potrebno urediti še prometno signalizacijo na nekaterih pristopnih cestah do nivojskih 
prehodov. V letu 2019 pa Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI pristopa k urejanju signalno varnostnih 
naprav in del sredstev se nameni za nepredvidene manjše stroške ki se lahko pojavijo v fazi izvedbe. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB048-15-0074 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

1305 - Vodni promet in infrastruktura 

13059001 - Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe 

3513030 - Vodno povračilo 
Vrednost: 205 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se namenjajo plačilu vodnega povračila, ki se na podlagi Uredbe o vodnih povračilih (Uradni 
list RS, št. 103/02, 122/07) plačuje za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč v lasti države. Imetniki 
vodne pravice, podeljene z vodnim dovoljenjem ali koncesijo za vodno pravico, so v skladu z določilom 
1. odstavka 124. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 
57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15; v nadaljevanju: ZV-1) in 7. člena Uredbe o vodnih povračilih 
(Uradni list RS št. 103/02 in 122/07) dolžni plačevati vodno povračilo. V ta namen je treba pri Direkciji 
Republike Slovenije za vode vsako leto do 31. 1. tekočega leta za preteklo leto predložiti napoved za 
plačilo vodnega povračila. Vodno povračilo se izvaja za Kočevsko (Rudniško) jezero - št. vodne pravice: 
35534-12/2009. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena na podlagi zneska vodnega povračila za leto 2018. 
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1306 - Telekomunikacije in pošta 

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 

3513029 - Razvoj odprtega širokopasovnega omrežja 
Vrednost: 2.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za pripravo dokumentacije in izvedbo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

14 - GOSPODARSTVO 

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

3514001 - Regionalna razvojna agencija Novo mesto 
Vrednost: 22.100 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za sofinanciranje izvajanja nalog v javnem interesu spodbujanja regionalnega 

razvoja (18., 19. člen ZSRR-2A), in sicer skladno s Sklepom o vpisu v evidenco subjektov razvoja na 

regionalni ravni št. 03-4/2007/58 in Pogodbo o medsebojnih razmerjih pri izvajanju nalog 

spodbujanja regionalnega razvoja, ki so v javnem interesu v regiji JV Slovenija št. PG-064/2014-RRA, 

ki jo je sklenil Svet razvojne regije JV Slovenija.  

Skladno s to krovno pogodbo in Planskim pismom za leto 2019 bo Občina Kočevje z RRA Novo mesto 

za tekoče proračunsko leto sklenila pogodbe o sofinanciranju za izvajanje posameznih projektov, in 

sicer:  

- Sofinanciranje izvajanja nalog spodbujanja regionalnega razvoja (21. člen ZSRR-2)  
- Koordinacijaregijskihprojektov 
- Dogovorzarazvojregije 
- IzvajanjeGarancijskeshemezaDolenjsko 
- IzvajanjeŠtipendijskeshemezaDolenjsko 
- ETM - Evropskitedenmobilnosti 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Plansko pismo in ocena na podlagi preteklih let.  

3514002 - Podjetniška ideja 
Vrednost: 4.600 EUR 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvajanje vsakoletnega javnega natečaja »Najboljša podjetniška ideja v občini Kočevje« je ena izmed 
spodbud občine za razvoj podjetništva ter nastanek novih startup podjetij na kočevskem. Sredstva se 
namenjajo za organizacijo in izvedbo natečaja ter izplačilo nagrad zmagovalnim podjetniškim idejam.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte.  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena. 

3514003 - Les kot razvojna možnost 
Vrednost: 15.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena organizaciji in izvedbi projekta »Festival lesa«, natančneje za organizacijo, 
koordinacijo in izvedbo delavnic, strokovnih predavanj, konferenc in razstav; za organizacijo, izvedbo 
in podelitev nagrad mednarodnega oblikovalskega natečaja »Pra(stol)« ter za organizacijo promocij in 
medijskih objav projekta. Za organizacijo in izvedbo projekta bo sklenjena pogodba z zadrugo Festival 
lesa, z.o.o., so.p. Festival se že tradicionalno vsako leto odvija v mesecu oktobru in traja dva tedna, 
namenjen pa je promociji rabe lesa v vsakodnevnem življenju in spodbujanju trajnostne, ekonomske 
in kakovostne rabe lesa.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena na podlagi finančnih načrtov projekta iz preteklih let.  

3514004 - Spodbujanje podjetništva 
Vrednost: 130.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena iz preteklih let. Neposredni učinek so sofinancirane nove zaposlitve in samozaposlitve ter 
investicije prijaviteljev. Kazalnik je število sofinanciranih novih zaposlitev in samozaposlitev ter 
investicij ter povprečna višina sredstev na prijavitelja.  
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3514020 - Delovanje podjetniškega inkubatorja 
Vrednost: 82.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Osnovna dejavnost javnega zavoda Podjetniški inkubator Kočevje je omogočanje ugodnejših pogojev 
najema pisarniških in proizvodnih prostorov, ponudba nabora upravnih in intelektualnih storitev za 
podjetja v inkubatorju, privabljanje investicij ter dvigovanje tehničnih in podjetniških znanj preko 
programov in dogodkov, ki jih organizirajo in, ki prinašajo dodano vrednost v lokalnem podjetniškem 
okolju. Občina Kočevje zagotavlja del sredstev za stroške dela zaposlenih in materialne stroške ter za 
izvajanje strokovnih programov. Del sredstev inkubator pridobiva tudi sam, iz svoje tržne dejavnosti 
ter s kandidiranjem na raznih razpisih. V letu 2019 se bodo planirana sredstva namenila za del plač in 
prispevkov zaposlenih, obratovalne in materialne stroške ter za izvedbo s Finančnim načrtom 
planiranih programov – aktivnosti. Del sredstev je namenjen tudi za zavarovanje objektov, ki so last 
občine in jih ima inkubator v upravljanju. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Finančni načrt Podjetniškega inkubatorja Kočevje.  

3514021 - Zagotavljanje podpore za gospodarstvo 
Vrednost: 24.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana sredstva so namenjena financiranju izvajanja programa Regionalnih razvojnih projektov 
Jugovzhodne Slovenije 2014 – 2020 in drugih strokovnih storitev na področju zagotavljanja podpore 
za gospodarstvo v občini Kočevje, kot so priprava informacije o gospodarstvu v občini Kočevje, 
sodelovanje z razvojnimi in drugimi institucijami, svetovanje in informiranje gospodarskih subjektov in 
posameznikov iz občine Kočevje o aktualnih javnih razpisih ter izvajanje e-vem točke. Sredstva so 
namenjena tudi za plačilo raznih strokovnih storitev zunanjih organizacij na področju pospeševanja 
razvoja gospodarstva.   

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena.  

3514022 - Izgradnja podjetniškega inkubatorja Kočevje 
Vrednost: 600.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena poplačilu izdelave projektne dokumentacije, izbiri izvajalca in nadzora ter  
začetku  del pri izgradnji PIK. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB048-17-0065 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena temelji na DIIP. 
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1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

14039001 - Promocija občine 

3514006 - Projekt-Naj spominek Kočevske 
Vrednost: 3.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Kočevje razpisuje natečaj za izbiro najboljšega spominka za tekoče leto. Komisija oceni 
prispele izdelke in razglasi najboljše tri spominke, ki prejmejo denarno nagrado. Sredstva so poleg 
izplačilu nagrad namenjena še organizaciji in izvedbi slavnostne podelitve nagrad in zahval. Natečaj 
bistveno prispeva k spodbujanju posameznikov pri razvijanju idej in k tržnemu obnašanju ter prispeva 
k večji turistični prepoznavnosti in promociji občine.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena. 

3514008 - Kolesarske poti-označbe-oprema 

Vrednost: 2.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po Kočevski so razpredene številne kolesarske poti, gozdne učne poti, naravoslovne poti in planinske 
poti. Označene so s posebnimi označbami in tablami. Ker pa so le-te postavljene na osamljenih krajih, 
je vsako leto povzročeno kar precej škode in jih je potrebno obnavljati. Sredstva se, na podlagi zbranih 
ponudb, podelijo pravnim osebam, ki so usposobljene za vzdrževanje pešpoti in kolesarskih poti.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena. 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

3514009 - Zavod za turizem in kulturo 
Vrednost: 519.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z ustanovitvijo javnega zavoda se opravljanje dejavnosti s področja turizma usmerja na dejavnost 
izvajanja javne službe. Njen namen in poslanstvo sta učinkovitejša organizacija, razvoj in spodbujanje 
dejavnosti na omenjenem področju s ciljem boljše prepoznavnosti Občine Kočevje. Skladno z Odlokom 
o ustanovitvi javnega zavoda na področju turizma in kulture v Občini občina zagotavlja sredstva za 
financiranje dejavnosti zavoda s strani ustanovitelja (plače za zaposlene in sredstva za obratovalne 
stroške Turističnega kompleksa Jezero, Kulturnega doma Kočevska Reka, Kampa Jezero, Hostla 
Bearlog, Bunkerja Škrilj kot so: storitev varovanja zgradb, računovodske storitve, poraba električne 
energije, vode, ogrevanja, PTT storitve, tekoče vzdrževanje opreme in ureditev okolice, nabava 
pisarniškega materiala in pisarniške opreme, stroški promocije, oglaševanja, sejmov/predstavitev, 
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razvoj kulinarične znamke ter sredstva za izvajanje posebnih projektov zavoda, kot jih bo zavod 
opredelil v svojem finančnem načrtu.  

V okviru postavke so planirana sredstva za plače, prispevke, regres, prehrano in prevoz na delo za 14 
delavcev zavoda, za redno delovanje zavoda so predvidena sredstva za obratovalne in druge redne 
stroške ter  za samostojne projekte: Mačkarada, Poletni večeri, Met motorke, Pohod po medvedovih 
stopinjah, Prangerjada, Tek Veronike Deseniške, MTB prvenstvo, Sailingweekend, Veseli december. V 
okviru postavke so planirana tudi sredstva za zavarovalne premije, ki jih občina nameni za zavarovanje 
nepremičnin danih v upravljanje zavodu  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Finančni načrt javnega zavoda.  

3514031 - Ureditev Željnskih jam 

Vrednost: 4.000 EUR 

Sredstva so planirana v enaki višini kot za leto 2018. Izvedeno bo naročilo za ureditev jame v skladu z 
načrtom ureditve, ko bo le-ta potrjen s strani ministrstva.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte.  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 

Ocena. 

3514032 - Podzemni bunker Škrilj 
Vrednost: 2.050 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2017 je občina Kočevje prejela v 5 letno brezplačno uporabo podzemni objekt na območju VOJO 
Škrilj Zdihovo, z imenom K-35, katerega se je namenilo za razvoj turistične ponudbe našega območja. 
V letu 2019 se bodo sredstva namenila za plačilo zavarovalne premije za zavarovanje odgovornosti in 
za plačilo mesečnih stroškov telekomunikacijskih storitev, ki so nujne za delovanje videonadzora 
obiskovalcev bunkerja (opravlja ga vojska). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena. 

3514033 - Turistična oprema 
Vrednost: 10.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se namenjajo za izplačilo dodeljenih namenskih nepovratnih sredstev za nabavo ali obnovo 
zunanje opreme pravnih oseb s področja turizma in gostinstva, ki je skladna s celostno podobo 
destinacijske znamke Kočevsko, s katero upravlja Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje. Sredstva 
se dodelijo s pomočjo javnega razpisa.  
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena. 

3514039 - Trajnostna mobilnost in turizem na kolesih 
Vrednost: 61.842 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Kočevje je v letu 2018, v skladu s Celostno prometno strategijo, izdelala projekt  obstoječih in 
načrtovanih kolesarskih poti v mestu Kočevje, ter načrt petih postajališč za kolesa z možnostjo 
izposoje koles. 

Projekt je prijavila na razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti Ministrstva za 
infrastrukturo in uspešno pridobila sredstva. 

Projekt je omejen le na mesto Kočevje, ne pa pokriva tudi ruralno območje in turistično zanimive točke. 
Zato se je Občina Kočevje odločila pristopiti k projektu  Trajnostna mobilnost in turizem na kolesih. 

Operacija sodelovanja se nanaša na področje trajnostne mobilnosti z navezavo na kreacijo sodobnih 
turističnih paketov. Pri operaciji se gre za prenos know-how prakse, to je sistema izposoje mestnih 
koles, iz Slovenije na Irsko, kjer ta sistem še ne obstaja. Irski partner pa razpolaga s kopico izkušenj 
in dobrih praks s področja kreacije sodobnih turističnih paketov v navezavi na trajnostno mobilnost.  

Uvedba oziroma razširitev sistema izposoje mestnih koles bo potekalo tudi na območju slovenskih 
LAS-ov. MO Velenje, občina Kočevje, občina Sodražica ter občina Ravne na Koroškem bi razširile svoj 
sistem izposoje koles s postajami na podeželju, medtem ko bi občina Moravske toplice sistem 
vzpostavila na novo. Obenem bi slovenski LAS-i, s pomočjo znanja irskih partnerjev, kreirali inovativne 
turistične pakete. V aktivnosti bi bile vključene ranljive skupine posameznega LAS-a. Ena izmed le-teh 
je tudi oblikovanje skupine promotorjev trajnostne mobilnosti, saj je bilo recimo izpostavljeno, da 
starejši niso vešči uporabe tovrstnih sistemov izposoje koles in bi si želeli podporo pri sami registraciji 
in uporabi. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP OB048-18-0007. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Projekt je prijavljen na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru razpisa sodelovanje 
med LAS-i. Odločba bo izdana predvidoma marca 2019. 

 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

3515001 - Subvencioniranje cen iz naslova zbiranja in ravnanja z odpadki 
Vrednost: 125.000 EUR 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi sklepa o določitvi višine subvencioniranja cene storitve zbiranja določenih vrst komunalnih 
odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanje komunalnih odpadkov,  občina Kočevje v letu 2019 gospodinjstvom  subvencionira 25% 
cene v delu, ki se nanaša na opravljanje storitve javne službe. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

3515030 - Subvencioniranje zaščite za zabojnike 
Vrednost: 15.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na PP so namenjena za izpolnitev cilja, da na javnih površinah, predvsem pa v mestnem 
skrivamo in zaklepamo zbirna mesta smetnjakov samo z uporabo tipske zaščite. Ker je ta dražja od 
samo-gradnje ali postavitve samo lesenega plota, je občina za fizične in pravne osebe ponudila razpis 
za sofinanciranje takšnih izvedb, da prostorsko rešitev dodatno spodbudimo in zagotovimo primeren 
javni prostor mestnem jedru. Razpis je objavljen vsakoletno z rokom za oddajo do konca oktobra.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Kazalniki za uspešnost doseganja ciljev so število s tipsko zaščito urejenih zbirnih mest v mestu 
oziroma občini.  

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

3515002 - Modernizacija kanalizacijskega omrežja 
Vrednost: 70.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se namenijo za obnovo črpališča pri vrtcu Ostržek in prestavitvi ČN iz naselja Željne v naselje 
Morava. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

3515003 - Subvencioniranje cen iz naslova ravnanja z odpadno vodo 
Vrednost: 100.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu s sklepom o subvencioniranju cen storitev odvajanja komunalnih odpadnih voda na območju 
občine Kočevje ter čiščenja komunalnih odpadnih voda na območju občine Kočevje se za 
gospodinjstva cena v letu 2019 subvencionira v višini 25%, v delu, ki se nanaša na opravljanje storitev 
javne službe.  
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

3515021 - Izgradnja kanalizacijskega sistema (dodatni kanali, hišni 
priključki) 

Vrednost: 7.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te investicije se gradijo dodatni kanali, ki so potrebni za povezavo posameznih stavb na novo 
zgrajeno kanalizacijsko omrežje. Projekti so obsegali samo stavbe neposredno ob kanalih, posamezne 
stavbe pa se nahajajo dlje stran in jih je potrebno povezati, da bi se dosegla čim večja pokritost. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

3515022 - Subvencioniranje MČN 
Vrednost: 3.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se namenijo za subvencioniranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav za 
čiščenje komunalne odpadne vode iz stanovanjskih stavb na poselitvenih območjih občine Kočevje, 
na katerih ni predvidene gradnje javnega kanalizacijskega omrežja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

3515023 - Subvencioniranje individualnih kanalizacijskih priključkov 
Vrednost: 2.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se namenijo za subvencioniranje izvedbe individualnih kanalizacijskih priključkov, katerih 
upravičeni stroški presegajo 3.000,00 EUR ter hišnih črpališč za primere, ko priklop na javno 
kanalizacijo ni možen brez naprav za prečrpavanje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

3515024 - Ureditev infrastrukture v Cvišlerjih 
Vrednost: 8.200 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenijo izdelavi projekte dokumentacije PZI ter plačilu stroškov overitev služnostnih 
pogodb. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

3515025 - Ureditev infrastrukture v Koblarjih 
Vrednost: 13.100 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenijo izdelavi projekte dokumentacije PGD/PZI ter plačilu stroškov overitev 
služnostnih pogodb. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

3515026 - Ureditev infrastrukture v Klinji vasi 
Vrednost: 7.800 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenijo izdelavi projekte dokumentacije PZI ter plačilu stroškov overitev služnostnih 
pogodb. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

3515027 - Ureditev infrastrukture v Gorenju 
Vrednost: 7.500 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pridobljeno je gradbeno dovoljenje, sredstva pa se namenijo izdelavi projekte dokumentacije PZI. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

3515029 - Vgradnja MKČN 
Vrednost: 6.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

15029003 - Izboljšanje stanja okolja 

3515004 - Zagotavljanje čistega okolja 
Vrednost: 20.000 EUR 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka združuje letno čistilno akcijo, sanacijo divjih odlagališč, sanacijo azbestne kritine in sanacijo 

silažne folije. Občina Kočevje nakazana sredstva iz naslova koncesij za trajnostno gospodarjenje z 

divjadjo - s strani koncesionarjev (lovske družine) porabi za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v 

naravne vire. V letu 2019 planiramo nakazana sredstva - namenski prejemki porabiti za izvedbo letne 

čistilne akcije. Planirana sredstva so namenjena tudi za: 

- opravljanje nalog in storitev povezanih z urejanjem okolja in prostora, ki nam jih predpisuje 

zakonodaja. Lokalna skupnost je tako odgovorna za sanacijo divjih odlagališč na površinah v lasti 

Občine Kočevje v primeru, ko ni mogoče odkriti povzročitelja nepravilno odloženih odpadkov, 

- sanacijo silažne folije (zbiranje in prevoz do predelovalca). Folijo je potrebno dostaviti ustreznemu 

odjemalcu, ki se ukvarja s predelavo odpadle folije, 

- sofinanciranjesanacijeodpadleazbestnekritinenadeponijiKomunaleKočevje. 

SofinanciranjepotekanapodlagiJavnegapozivaobčanomzadostavoodpadleazbestnekritine, in traja 

do poteka sredstev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena 

3515005 - Čiščenje struge Rinže 
Vrednost: 12.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Finančna sredstva so namenjena za čiščenje struge reke Rinže ter vzdrževanje bregov reke Rinže in 

njenih pritokov. Dela se izvajajo v poletnem času. V letu 2019 je potrebno zagotoviti sredstva za 

čiščenje bregov in okolice reke Rinže ter njenih pritokov  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena 

3515006 - Monitoring voda 
Vrednost: 500 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Kočevje že tretje leto uspešno sodeluje z Veterinarsko enoto Slovenske vojske, ki s svojim 

znanjem in opremo brezplačno opravlja nadzor kvalitete tekočih in stoječih voda ter pitne vode v javnih 

zavodih, šolah in vrtcih na področju Občine Kočevje. Poleg monitoringa voda so predstavniki Vojaške 

zdravstvene službe zaposlene usposobili za izvajanje preventivnih ukrepov za zagotavljanje kvalitetne 

pitne vode. Poleg stroškov pisarniškega materiala za izdelavo HACCP programa in stroškov materiala 

za transport vzorcev vode Veterinarske enote Slovenske vojske, Občina Kočevje izvede delavno 

srečanje s predstavitvijo poročila glede stanja voda in kvalitete pitne vode. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 

3516001 - Občinski prostorski načrt 

 
Vrednost: 68.400 EUR 

Občina Kočevje je zaradi izkazanih razvojnih potreb pristopila k spremembam in dopolnitvam OPN, in 
sicer zaradi vzpostavitve nove gospodarske in obdelave pobud občanov ter lastnikov zemljišč. Hkrati 
se tudi pristopi k tehnični sanaciji OPN ter usklajevanju OPN z novo zakonodajo (Zurep-2). 

Omenjena sredstva se namenijo za izdelavo sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta 
(SD OPN) z vsemi strokovnimi podlagami in elaborati. Do začetka postopka SD OPN je potrebno izdelati 
oziroma ažurirati strokovne podlage, kot so Analiza razvojnih možnosti, Analiza stanj in teženj v 
prostoru, strokovna podlaga za umeščanje nove gospodarske cone, strokovne podlage za poselitev 77 
naselij, strokovne podlage za urbanistične zasnove in urbanistične zasnove za Kočevsko Reko, Staro 
Cerkev, Predgrad in Kočevje, elaborat posegov na najboljša kmetijska zemljišča, elaborat ekonomike, 
izdelava izhodišč za spremembe in dopolnitve, izvesti delavnice z javnostjo. Po sprejetju sklepa o 
začetku postopka SD OPN pa se predvideva postopek prostorskega načrtovanja (osnutek, prva mnenja 
NUP, javna razgrnitev, druga mnenja NUP, predlog). V kolikor bo potrebno izvesti še postopek celovite 
presoje vplivov na okolje (CPVO) se izdela še okoljsko poročilo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB048-07-0046 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe teh pravic iz preteklih let. 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039001 - Oskrba z vodo 

3516002 - Subvencioniranje cen iz naslova oskrbe z vodo 
Vrednost: 70.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi sklepa o  določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske 
javne službe oskrbe s pitno vodo bo občina subvencionirala 5% storitev obvezne občinske gospodarske 
javne službe oskrbe s pitno vodo za gospodinjstva, v delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne 
infrastrukture.  
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

3516020 - Modernizacija in vzdrževanje vodovodov 
Vrednost: 50.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se namenijo rekonstrukciji vodovodnega omrežja v sklopu rekonstrukcije in obnove cestišč.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

3516021 - Vodovod SO-RI-KO 
Vrednost: 2.600.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se namenijo dokončanju del na izgradnji vodovodnega sistema v skladu z investicijskim 
programom in podpisanimi pogodbami. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB048-07-0144 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

IP – sofinancerska in izvajalska pogodba. 

3516022 - Vodovod Suha krajina 
Vrednost: 686.301 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena končanju izgradnje projekta predvidoma do 30.06.2019 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB048-07-0143 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena temelji na neporabljenih sredstvih iz preteklih let in oceni vrednosti del, ki morajo biti še 
izvršena do uspešnega konca investicije. 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

3516023 - Obnova in gradnja mrliških vežic in urejanje pokopališč 
Vrednost: 20.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se namenijo investicijskemu vzdrževanju pokopališč, ki so v upravljanju javnega podjetja. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

16039003 - Objekti za rekreacijo 

3516003 - Vzdrževanje parkov, zelenic in drugih javnih površin 
Vrednost: 250.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Finančna sredstva so namenjena predvsem za redno vzdrževanje javnih površin, parkov in zelenic, 
vzdrževanje in urejanje pešpoti ter za vzdrževanje snage na le-teh ter v manjši meri za investicijsko 
vzdrževanje omenjenihjavnih površin ter objektov za rekreacijo. Dela se izvajajo skozi vse leto; okoli 
85 % sredstev na tej PP se porabi za redno vzdrževanje javnih površin in izvajanje javne higiene na teh 
površinah.  

Stroški za to dejavnost se letno povečujejo na račun vedno večje količineobdelanih zelenih površin in 
tudi vedno višjemu nivoju urejenosti javnih površin (sodobna urbana oprema, sodobne in bolj polne 
zasaditve, več urejenih lokacijStroški se višajo tudi zaradi višjih standardov javne higiene ter zaradi 
vse širših interesov in zahtev po urejenih javnih površinah, tudi zaradi splošnega gospodarskega in 
turističnega razvoja območja občine.  

Od leta 2016 naprej je del rednega stroška tudi vzdrževanje mestne drevnine, ki se 30 let ni primerno 
urejalo. Temu posledično se bodo stroški za vzdrževanje zelene infrastrukture še nekaj časa dvigali, 
dokler ne bo stanje drevnine varno in ekološko primerno glede na potrebe javnih površin.  

Kot vsako leto bi se izvajala potrebna redna postopna menjava dotrajane urbane opreme in dodatno 
opremljanje in zasajevanje območij, ki so do sedaj bila brez vsebine, pa imajo v okolici interese po 
programu in urejanju. Dodatni stroški bodo nastajali tudi zaradi urejanja ekoloških otokov, katere se 
bo skrivalo za lesenimi ploti in živo mejo.  

Planirani odhodki na tem področju v letu 2017 znašajo 250.000,00EUR.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB048-15-0080 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP  

Izhodišča so povprečni stroški rednega vzdrževanja in ohranjanja higiene na javnih površinah, ki so v 
letu 2018 znašali 215.000,00EUR letno. Obračunani so na podlagi Cenika režijske ure delovne sile, ki 
jo je sprejel in potrdil občinski svet na 33. redni seji 12. decembra 2013.Ostali stroški so predvideni 
na podlagi ocene potrebnih del na javnih površinah v prihajajočem letu.  

Neposredni učinki se kažejo v številu zamenjane urbane opreme, metrih posajene živice, številu 
obdelanih oziroma na novo posajenih dreves, metrih novo urejenih poti, in podobno.  

3516004 - Upravljanje otroških igrišč 
Vrednost: 94.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se namenjajo za opravljanje javne službe upravljanja otroških igrišč na območju krajevne 
skupnosti Kočevje-mesto, ki ga opravlja Komunala Kočevje, celovite prenove igrišč ter za zavarovalne 
premije za zavarovanje odgovornosti lastnika na otroških igriščih. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB048-17-0030 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena predvidenih del za upravljanje na podlagi letnega načrta upravljavca; ter ocena na podlagi 
projektantskih popisov del (za celovite prenove) in projektantske ocene del. 

3516015 - Zeleni sistem ob reki Rinži 
Vrednost: 15.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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. Sredstva, predvidena za leto 2019 zadoščajo izvedbe majhnega natečaja.  

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, stroške javnega dogodka ob predstavitvi natečajnih 
elaboratov javnosti ter stroške razstave elaboratov.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Izhodišča za izračun stroškov natečaja so podobni natečaji za oblikovanje idejnih zasnov prenove 
zelenih površin, ki se redno izvajajo v Sloveniji (višine nagrad in priznanj). 

Neposredni učinek izvedbe projekta bo pridobitev več različnih (vsaj 5), kvalitetnih idejnih predlogov 
za urejanje zelenih površin ob reki, ki bodo izhodišče za projektiranje Projekta za izvedbo v letu 2020.  

3516025 - Vaška igrišča 
Vrednost: 21.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena sredstva so namenjena ureditvi premoženjsko pravnega statusa obstoječih vaških igrišč. 
Igrišča se namreč nahajajo na zemljiščih, ki so v lasti Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS – v 
nadaljevanju SKZG RS ter fizičnih oseb. Predhodno je potrebno pri večini igrišč izvesti parcelacije, 
katere okvirna cena je 1.000 EUR. V letu 2018 je bilo izvedenih parcelacij za 10 igrišč, v letu 2019 pa 
se predvideva parcelacije še za preostalih 5 igrišč, zato se za parcelacije predvidevajo odhodki v višini 
5.000 EUR. 

Pri nekaterih igriščih je potrebno poleg prenosa iz SKZG RS za ureditev lastništva delež odkupiti od 
fizičnih oseb. Glede na okvirno površino, ki jo je potrebno odkupiti ter izkustvenih vrednosti zemljišča, 
se za nakup zemljišč predvideva odhodek v višini 14.000 EUR.  

V okviru navedene postavke se planirajo sredstva tudi za plačilo notarskih storitev in davkov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP OB048-17-0055 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Planirana sredstva temeljijo na podlagi ocene porabe iz preteklih let. 

3516034–Otroško igrišče – srce soseske 
Vrednost: EUR 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Otroško igrišče v Kidričevi ulici se nahaja sredi široke blokovske soseske, kjer prebivajo različne 
generacije, ki se rade zadržujejo na igrišču, a jim le-ta ne ponuja dovolj možnosti za aktivnosti. Igrišče 
je sedaj neurejeno, z zastarelimi igrali, ki mladim obiskovalcem ne nudijo kvalitetnega gibanja in 
učenja. 

Z novo ureditvijo in igrali ter organiziranimi aktivnostmi bomo pritegnili na igrišče in k aktivnemu 
preživljanju tiste otroke, ki sedaj večino časa preživijo pred TV ekrani in računalniki. 

Omenjeno otroško igrišče bo  predstavljalo vzorčen primer urejenega otroškega igrišča, ki bo nudil 
prostor za druženje in rekreacijo različnim generacijam. S sodobnimi igrali in vodenimi aktivnostmi, bo 
povečalo gibljivost vseh generacij, hkrati pa povečali medsebojno komunikacijo med različnimi 
generacijami. 

Med drugim je cilj projekta (z izvedenimi delavnicami), da se uporabnike igrišča nauči spet igrati in 
vzpostavljati medsebojne stike. 

 

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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP OB048-17-0023. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Projekt je bil odobren s strani LAS Od Turjaka do Kolpe, čaka se na odločbo Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, izvajal se bo predvidoma v letu 2019. 

16039004 - Praznično urejanje naselij 

3516014 - Novoletna krasitev mesta 
Vrednost: 20.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vsako leto se skuša praznično vzdušje ob pričakovanju novega leta popestriti s krasitvijo mesta. V letu 
2018 se izvaja krasitev mesta po trenutnem konceptu krasitve, ki daje poudarek značilnostim fasad 
stavb, 2 mostov in 1 brvi ter osvetlitvi drevesa ob glavnih ulicah (Ljubljanska, Roška in Reška ulica). 
Način osvetlitve konceptualno izpostavlja oder kot glavno prizorišče dogajanj Veselega decembra na 
mestni ploščadi ter občinsko stavbo. Pri nabavi novega materiala se je upoštevala varčnost pri porabi 
električne energije (LED svetilke) ter dolga doba uporabe (vsaj 3 leta). Sredstva so namenjena plačilu 
stroškov za postavitev, odstranitev ter dokup krasitve (kjer je smiselno in potrebno zaradi splošne 
obrabe ter poškodb, ki so nastale ob prejšnji krasitvi).  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte.  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena na podlagi popisa del, cen storitev in opreme.  
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1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

16059001 - Podpora individualni stanovanjski gradnji 

3516031 - Subvencije za energetsko sanacijo objektov 
Vrednost: 6.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za sofinanciranje obnove fasad.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

3516009 - Investicijsko vzdrževanje neprofitnih in službenih stanovanj 
Vrednost: 90.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vzdrževanje stanovanj so materialna vlaganja, ki ohranjajo vrednost stanovanj ves čas njihove 

uporabe in so sestavni del najemnine. Z vzdrževanjem stanovanj se najemnikom izboljšujejo njihove 

bivanjske razmere. Z obnovo ali nadomestitvijo obstoječih instalacij pa se poveča uporabna 

vrednost stanovanja ali stanovanjske stavbe. 

Investicijsko vzdrževanje zajema večja vlaganja v prenovo fasade, strehe, balkonov, zamenjavo 

stavbnega pohištva, obnovo kopalnice, zamenjave radiatorjev in vplačila v rezervni sklad etažnih 

lastnikov in soudeležbo pri izvedbi investicijsko vzdrževalnih del v večstanovanjskih objektih etažnih 

lastnikov. 

V okviru investicijskega vzdrževanja so zajeta tudi sredstva, namenjena za izvedbo del, ki so 

intervencijskega značaja in jih kot takšne ni mogoče predvideti. 

Sredstva se bodo namenila za izvedbo večjih investicijsko vzdrževalnih del v skladu s sprejetim 

programom vzdrževanja stanovanj. Med letom se program investicijskega vzdrževanja lahko 

spreminja in dopolnjuje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB048-15-0060 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe teh pravic iz preteklih let, potreb po izvedbi 

vzdrževalnih del in letnega programa vzdrževanja stanovanj in predvidenih investicijsko vzdrževalnih 

del na nepremičninah v upravljanju (soinvestiranje). 

3516010 - Obnova in pridobitev novih stanovanj 
Vrednost: 14.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se bodo namenila za projektne dokumentacije za izvedbo celovite prenove stanovanja na 

Roški cesti 12.  
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB048-15-0059 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe teh pravic iz preteklih let. 

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju 

3516011 - Tekoče vzdrževanje stanovanj 
Vrednost: 25.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke namenjamo sredstva v plačilo stroškov servisa gasilnih aparatov, upravljanja 

stanovanj, tekoča popravila ogrevalnih naprav, elektro in vodovodnih instalacij, manjša krovska 

popravila, čiščenje žlebov, popravila stavbnega pohištva in popravila ometov in pleskarska dela, 

čistilni material, stroškov tehničnega varovanja in delitve obratovalnih stroškov najemnim stanovanj 

in manjša nepredvidena popravila, ki zahtevajo takojšnjo odpravo napak oziroma okvar. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe teh pravic iz preteklih let. 

3516012 - Drugi odhodki na stanovanjskem področju 
Vrednost: 20.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke namenjamo sredstva v plačilo fiksnih stroškov praznih stanovanj, stroške 

zavarovanja za vsa stanovanja, stroške odvetniških storitev in zastopanja pred sodišči, stroške 

priklopa elektrike, stroške ureditve zemljiškoknjižnih stanj in drugih nepredvidenih stroškov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe teh pravic iz preteklih let. 

3516013 - Plačilo obratovalnih stroškov-subsidiarna odgovornost 
Vrednost: 15.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi 5. odstavka 24. člena Stanovanjskega zakona lastnik subsidiarno odgovarja za neplačilo 

stroškov obratovanja najemnika, ki zaseda stanovanje. To pomeni, da v primeru da najemnik ne 

poravnava stroškov obratovanja, oziroma upravnik od njega teh stroškov ni mogel izterjati, je dolžan 

te stroške poravnati lastnik v celoti. Terjatev obratovalnih stroškov se nanaša na obveznosti, ki še 

niso prenehale in glede na veljavno zakonodajo še niso zastarale. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe teh pravic iz preteklih let. 

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, 
kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 

3516005 - Prodaja zemljišč 
Vrednost: 27.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V zvezi s prodajo zemljišč nastajajo stroški predvsem s cenitvami, saj je za vsako nepremičnino, katere 
izkustvena vrednost presega 10.000 EUR potrebno izdelati cenitev. Cenitve pripravljajo zunanji 
izvajalci, pooblaščeni sodni cenilci za nepremičnine. Del sredstev je namenjenih tudi za izvajanje 
predhodnih postopkov v sklopu prodaje zemljišč (parcelacije, izravnave, urejanje mej, vpis 
nepremičnin v kataster stavb,..). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Višina sredstev temelji na  cenitvah ter izkustveno ocenjenih vrednostih in pogajanjih. 

3516006 - Urejanje občinskih zemljišč 
Vrednost: 51.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na navedeni postavki so namenjena predhodnim zemljiškim postopkom, ki so potrebni za 
zagotavljanje nadaljnjih postopkov vezanih na investicije oz. posamezne akcije na področju zemljiške 
politike. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena. 

3516024 - OPPN Turjaška 
Vrednost: 29.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2019 bo predvidoma na podlagi izdelanega Dopolnjenega osnutka OPPN izvedena javna 
razgrnitev dokumenta z Okoljskim poročilom. Izdelati je potrebno tudi strokovno podlagoProgram 
opremljanja stavbnega zemljišča za obravnavano območje (za obračun komunalnega prispevka). 
Do konca leta se nato oblikujejo in zavzamejo stališča do pripomb z javne razgrnitve. Nato sledi še 
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izdelava Predloga OPPN in dokončanje Okoljskega poročila, pridobitev mnenj NUP-ov na Predlog, 
pridobitev mnenja o ustreznosti OPPN v postopku CPVO, izdelava Usklajenega Predloga OPPN, 
sprejem OPPN na Občinskem svetu in objava odloka v Uradnem listu RS. 

Iz proračunske postavke se zagotovijo sredstva za nadaljevanje postopka priprave in sprejema 
navedenega OPPN ter strokovnih podlag. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

3516036 - Komunalno opremljanje industrijske cone LIK-III 
Vrednost: 1.496.114 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Temeljni cilj izvedbe projekta je komunalno opremljanje industrijske cone LIK III ter s tem 
zagotovitev pogojev za poslovanje podjetja Yaskawa.  

Z izvedbo projekta želi investitor doseči še naslednje cilje: 

- povečati zaposlovanje in zmanjšati stopnjo brezposelnosti v občini in regiji 
- pripevati k hitrejšemu razvoju gospodarstva občine Kočevje, regije ter države 

Po zaključku projekta se bo doseglo naslednje rezultate:  

- 4,5 ha urejene ekonomsko poslovne cone 
- 250 novo ustvarjenih delovnih mest na območju ekonomsko poslovne cone  
- druga posredno ustvarjena delovna mesta zaradi poslovanja Yaskawe na tem območju 

(dobavitelji, …) 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

3516037 - Komunalno opremljanje cone NOLIK 
Vrednost: 25.300 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se namenijo za izdelavi projektne dokumentacije za komunalno opremljenost cone NOLIK. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

16069002 - Nakup zemljišč 

3516007 - Nakup zemljišč 
Vrednost: 41.500 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na predmetni postavki so sredstva namenjena za nakupe zemljišč, s katerimi se predvideva predvsem 
nakupe stavbnih zemljišč, po potrebi tudi kmetijskih in gozdnih zemljišč in sicer v primerih, ko nakupi 
še niso povezani s konkretnim projektom. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 



 

330 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Višina sredstev temelji na cenitvah ter izkustveno ocenjenih vrednostih in pogajanjih. 

3516008 - Menjava zemljišč 
Vrednost: 30.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na predmetni postavki se načrtuje menjavo zemljišč, zaradi realizacije izvedbenih prostorskih aktov 
oziroma investicij, zaradi urejanja premoženjskopravnih razmerij, na nepremičninah v zasebni lasti, na 
katerih je že zgrajena javna infrastruktura v lasti občine Kočevje. Predvideva se menjava zemljišč, na 
podlagi katerih občina pridobi zemljišča, ki predstavljajo javno infrastrukturo in so v lasti fizičnih oseb. 
Zemljišča na katerih se že nahaja cesta je potrebno čim prej prenesti na občino in ravno postopki 
menjave so eden izmed najboljših inštrumentov za dosego cilja. Intenzivnejše bomo pristopili tudi k 
morebitnim menjavam kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki so v solastnini občine Kočevje in fizičnih oseb 
in tako urediti medsebojna lastniška razmerja ter zagotoviti tako občini kot tudi solastnikom že 
obstoječih zemljišč zaokrožitev le teh v neko celoto, ki bo pripomogla k boljšemu gospodarjenju z 
njimi. Proračunska postavka je proračunsko uravnotežena saj kolikor bo prihodkov, toliko bo 
realiziranih tudi odhodkov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Planirana sredstva temeljijo na ocenah cenitev posameznih območij ter ocene realiziranih pravnih 
poslov iz preteklih let. 

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 

1702 - Primarno zdravstvo 

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 

3517008 - Sofinanciranje materialnih stroškov 
Vrednost: 16.500 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so načrtovana za sofinanciranje materialnih stroškov kot so 
zavarovana premija za objekt na Roški cesti , ki je v lasti Občine ter v uporabi Zdravstvenega doma 
Kočevje (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ne priznava teh stroškov (to je odvisno od števila 
prebivalcev)), sofinanciranje materialnih stroški zdravstvenih izpostav v Kočevski reki ter v Predgradu 
ter sofinanciranje najemnine za Centre za duševno zdravje. Ustanovitev Centrov za duševno zdravje je 
predvidena v začetku leta 2019.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Predvidena realizacija porabljenih sredstev v letu 2018. 
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3517020 - Defibrilatorji 
Vrednost: 2.500 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so načrtovana za nakup enega defibrilatorja v vrednosti 2.000,00 EUR ter 500,00 EUR za 
montažo in  zamenjavo elektrod in nakup baterij. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena. 

3517021 - Nakup opreme-ZD Kočevje 
Vrednost: 1.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za izdelavo prijavne dokumentacije (dokumenta identifikacije investicijskega projekta) za prijavo na 
javnih razpisih za pridobivanje sredstev za nakup opreme za Zdravstveni dom Kočevje planiramo 
sredstva v višini 1.000,00 EUR 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena. 

3517022 - Rekonstrukcija in dozidava ZD Kočevje 
Vrednost: 1.379.900 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se namenijo nadaljevanju in dokončanju del na rekonstrukciji in dozidavi ZD, tj. dokončanju 
del na sanaciji obstoječega ZD – del, ki je vkopan v zemljo in kjer se vrši ambulantna dejavnost, 
dozidavi ZD za potrebe urgence, investicijskemu vzdrževanju vseh obstoječih kletnih prostorov, 
izgradnji novih parkirišč za zaposlene, delni sanaciji kanalizacije, ki poteka po objektu, rekonstrukciji 
nadstreška proti Roški cesti z vgradnjo dvižne ploščadi za gibalno ovirane osebe. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB048-15-0013 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

IP, izvajalska pogodba 
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1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva 

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije 
zdravja 

3517003 - Občina po meri invalidov 
Vrednost: 800 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za realizacijo nekaterih ukrepov Akcijskega načrta Občina po meri invalidov, ki ga je Občinski svet 
Občine Kočevje sprejel 23.04.2015, planiramo sredstva v višini 800,00 EUR.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena.  

3517023 - Preventivni programi v zdravstvu 

Vrednost: 145.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena začetku in končanju predvidene investicije v upravne prostore z namenom 
uresničiti preventivno dejavnost v zdravstvenem domu Kočevje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB048-17-0058 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena temelji na ponudbi izbranega izvajalca del . 

3517028 - Sofinanciranje E-oskrba 
Vrednost: 3.500 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na območju občine Kočevje živi okoli 13% starejših od 69 let. Občina Kočevje za zadovoljevanje potreb 
svojih prebivalcev opravlja tudi naloge za lajšanje težav invalidov in ostarelih. Socialno varstvena 
storitev socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma (v nadaljevanju: 
E-oskrba) omogoča aktivno, bolj neodvisno ter varno bivanje na domu vsem, ki potrebujejo podporo 
pri samostojnem življenju v domačem okolju. E-oskrba se zagotavlja v sodelovanju s Telekomom 
Slovenije, ki ima s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike 
Slovenije izdano dovoljenje za izvajanje te storitve. Sredstva iz proračunske postavke so namenjena 
za zagotavljanje pomoči pri kritju stroškov storitve E-oskrba 13-im občanom nad 69 let ter se jim s 
tem omogoča samostojno bivanje v domačem okolju.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena.  

3517029 - Skupaj varni za jutri 
Vrednost: 32.024 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Bolezni srca in ožilja so najpogostejši vzrok smrti v razvitem svetu. Najtežji zaplet je srčni zastoj. Vsak 

dan v Sloveniji umre zaradi srčnega zastoja v povprečju 5-6 ljudi. Največkrat se srčni zastoj zgodi 

vpričo drugih ljudi, ki bi lahko takoj priskočili na pomoč, če bi seveda vedeli kako. Z poznavanjem 

temeljnih postopkov oživljanja in usposobljenostjo za uporabo AED aparata, bi bila možnost preživetja 

občanov s srčnim zastojem večja.  

Na sodelujočih območjih je pokritost z mrežo AED aparatov zelo različna, zato je tudi dostopnost do 

avtomatskih defibilatorjev ob kriznih situacijah različna.   

S projektom sodelovanja želi šest Lokalnih akcijskih skupin združiti svoje moči in, skupaj z lokalnimi 

partnerji, sodelovati pri širjenju in dopolnjevanju že obstoječih mrež javno dostopnih AED aparatov. 

Partnerji si bomo prizadevali, da bo nameščenih še več AED aparatov, saj s tem povečujemo možnosti, 

da bo avtomatski defibilator dostopen takrat, ko bo na terenu nekdo doživel srčni zastoj. Seveda pa 

samo dostopen defibilator sam po sebi še ni dovolj, prisotna mora biti tudi oseba, ki ga bo znala in si 

ga tudi upala uporabiti in s tem morda rešiti življenje.  

Z izvajanjem aktivnosti projekta želimo prebivalstvo (širšo javnost – zajeti čim več ciljnih skupin) 

poučiti in usposobiti za hitro in učinkovit pomoč ob srčnem zastoju. S tem bomo bistveno izboljšali 

kvaliteto in varnost življenja na območjih sodelujočih LAS. 

 

V okviru projekta bo skupina strokovnjakov z vseh sodelujočih območij združila znanje in izkušnje ter 

pripravila programe usposabljanja za različne ciljne skupine, ki se bodo potem tudi izvajali na vseh 

vključenih območjih.  Vsebine bodo zajemale dve glavni področji:  

1. Preventiva - z vsebinami o zdravem načinu življenja/kako lahko zmanjšamo tveganje za nastanek 

bolezni  

2. Postopek oživljanja – kaj narediti, če se znajdeš v situaciji, da lahko pomagaš 

Preizkušene programe usposabljanja bomo nato združili v brošuro/priročnik, ki bo kot gradivo služil 

pri vseh nadaljnjih izvajanjih. Člani strokovne skupine bodo svoje znanje delili tudi na terenu z 

izvajanjem usposabljanj na območjih izven partnerskih LAS.  

V okviru projekta bo pripravljen tudi informativni material, kot so zloženke in letaki, plakati … Materiali 

bodo služili kot podpora pri izvajanju usposabljanj, saj bo razdeljen prebivalcem na vključenih 

območjih.   

Prebivalce vključenih območij (otroci na šolah, odraslo prebivalstvo, prostovoljni gasilci..) želimo 

usposobiti, da bodo lahko s svojim znanjem in uporabo AED aparata pomagali ljudem z nenadnim  

srčnimi težavami. Na delavnicah, ki bodo prilagojene različnim ciljnim skupinam,  bo del časa namenjen 

tudi splošnim vsebinam s področja zdravja in zdravega načina življenja v smislu preprečevanja 

nastajanja bolezni srca in ožilja, del časa pa učenju postopka oživljanja. S tovrstnim izobraževanjem 

in praktičnim usposabljanjem bomo poskrbeli za kvalitetnejše  in varnejše življenje tako v urbanih 

območjih, kot tudi na podeželju. 
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Cilji projekta:  

- povečati število tistih, ki se po preživetju tako hude situacije, kot je srčni zastoj, vrnejo v domače 

okolje in v enako kvaliteto svojega življenja, kot pred dogodkom.  

 

Specifični cilji: 

- Vzpostaviti partnerstvo za izmenjavo znanj, izkušenj ter prenos dobrih praks  

- osveščanje prebivalstva vključenih območij o pomenu zdravega načina življenja v smislu preventive 

- usposobiti prebivalce vseh starosti in jim približati napravo AED,  

- vzpostavitev in/ali širjenje mreže AED aparatov na vključenih območjih ter promocija AED 

aparatov in pomena hitrega ukrepanja pri nujnih stanjih, spodbuditi podjetja, občine… k nakupu 

AED 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP OB048-18-0038 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Projekt je prijavljen na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru razpisa sodelovanje 
med LAS-i. Odločba bo izdana predvidoma marca 2019. 

1707 - Drugi programi na področju zdravstva 

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo 

3517005 - Prispevek za zdravstveno varstvo občanov 
Vrednost: 308.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je občina zavezanec za plačilo prispevka za 
občane, kateri so na podlagi odločbe Centra za socialno delo upravičeni plačila obveznega 
zdravstvenega zavarovanja. Potreben obseg sredstev za izpolnjevanje te zakonske obveznosti je 
ocenjen na podlagi predvidene realizacije v letu 2018, in sicer v višini 308.000,00 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Na podlagi predvidene realizacije v letu 2018. 

17079002 - Mrliško ogledna služba 

3517006 - Mrliško ogledna služba 
Vrednost: 36.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe je občina dolžna kriti 
stroške obdukcij, prevozov na obdukcije in opravljenih mrliških pregledov za svoje pokojne občane. Za 
navedeno se načrtujejo sredstva v višini 36.000,00 EUR. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Na podlagi predvidene realizacije v letu 2018. 

 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina 

3518032 - ProteCHt, Interreg central Europe 
Vrednost: 80.165 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Kočevje je slovenski partner v projektu,  ki se osredotoča na razvoj izvedljivih in prilagojenih 
rešitev, s pomočjo katerih bo postala kulturna dediščina bolj odporna na pojave, kot so poplave in 
neurja. V okviru projekta bodo razvita računalniška orodja za lažje odločanje, priročnik s priporočenimi 
ukrepi ter vodič za upravljanje s tveganji in za zaščito kulturne dediščine v Srednji Evropi.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

To je projekt »Ocena tveganj in trajnostna zaščita kulturne dediščine v spreminjajočem se okolju – 
ProteCHt2save«. Navezav na druge projekte ni. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Finančni načrt projekta, opredeljen v končni verziji prijavnice projekta »Application form« z dne 8. maj 
2017 . 
 
Kazalniki projekta: 
S.O.3.2 – Število strategij in akcijskih načrtov razvitih in / ali izvedenih za trajnostno rabo kulturne 
dediščine in virov: 14 
S.O.3.2 – Število razvitih in/ali uporabljenih orodij za trajnostno rabo kulturne dediščine in virov: 6 
S.O.3.2 – Število izvedenih pilotnih akcij za trajnostno rabo kulturne dediščine in virov: 7 

18029002 - Premična kulturna dediščina 

3518001 - Obnova spomenikov (NOB in vojne za Slovenijo) 
Vrednost: 5.500 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana sredstva v višini 3.000 EUR so namenjena za obnovo in vzdrževanje spomenikov na območju 

Občine Kočevje. V postavko so vključeni spomeniki oziroma spominska obeležja NOB in vojne za 

Slovenijo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena. 

3518002 - Dejavnost muzeja 
Vrednost: 67.629 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana sredstva so namenjena za dve redno zaposleni kustosinji v Pokrajinskem muzeju Kočevje. 
Gre za stroške, ki jih zagotovi občina in med katere spadajo sredstva za plače, sredstva za prispevke 
delodajalcev in sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Planirana 
sredstva za zagotovitev plač za dve zaposleni kustosinji na leto znašajo 43.779,00 EUR. 
V okviru proračunske postavke Dejavnost muzeja so sredstva planirana tudi za plačilo najemnine za 
potrebe depoja. Občina Kočevje in Pokrajinski muzej Kočevje sta v letu 2011 za hranjenje muzejskega 
gradiva z najemno pogodbo pridobila prostore v skupni izmeri 250 m2, ki se nahajajo v stavbi Zavoda 
RS za blagovne rezerve na Roški cesti v Kočevju. Občina Kočevje bo za leto 2018 planirala sredstva v 
višini 2.300 EUR, kar predstavlja 50% stroškov, preostalih 50% pa pokriva muzej ter sredstva za nakup 
opreme v višini 800 EUR. 
V okviru proračunske postavke se skupaj planira sredstva v višini 67.629,00 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP št. OB048-15-0050Nakup druge opreme in napeljav 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena temelji na podlagi izračuna stroškov plač redno zaposleni v zavodu ter na podlagi sklenjene 

najemne pogodbe za prostore. 

3518003 - Projekti-premična kulturna dediščina 
Vrednost: 22.900 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Telovadba, šport in rekreacija na Kočevskem 

občasna razstava 

Prve organizirane začetke telovadbe na Kočevskem zasledimo v mestu Kočevje leta 1867, ko so na 
ljudski šoli uvedli neobvezen pouk telesne vzgoje. Naslednje leto je bil pouk telesne vzgoje vpeljan tudi 
na podeželje. Kočevski gimnazijci so začeli telovaditi v šolskem letu 1873/74, najprej na gimnazijskem 
dvorišču, nato pa v gimnazijski dvorani. Kasneje je zgodovina telovadbe na narodnostno mešanem 
ozemlju Kočevske tesno povezana z delovanjem nemškega telovadnega društva Turnverein, 
slovenskega telovadnega društva Sokol Kočevje in kulturno-prosvetnega društva Svoboda. Po drugi 
svetovni vojni se je Fizkulturno društvo Mirko Bračič skupaj s Smučarskim klubom Kočevje in Športnim 
klubom Triglav združilo v enotno Telesno vzgojno društvo Partizan Kočevje. Znotraj društva so delovale 
številne sekcije: za telovadbo, odbojko, namizni tenis, smučanje, atletiko in nogomet, sankanje, 
košarko, badminton, rokomet in dviganje uteži. Sekcije so sčasoma prerasle v športne klube in društva, 
ki danes delujejo v okviru Športne zveze Kočevje.  

Razstava bo s pomočjo arhivskega, dokumentarnega, slikovnega in videogradiva prikazala razvoj 
telovadbe, športa in rekreacije na Kočevskem od prvih začetkov v drugi polovici 19. stoletja do 
današnjih dni. Njen namen je predstaviti pomen telesne dejavnosti v vseh življenjskih obdobjih, 
posamezne športne panoge, športne delavce, športnike in njihove uspehe ter športne objekte.  

Sodelujoče ustanove in posamezniki: 
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Arhiv Republike Slovenije, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Slovenski šolski muzej, Narodni muzej 
Slovenije, Fakulteta za šport, Javni zavod za šport občine Kočevje, Športna zveza Kočevje, športni klubi 
in društva, športni delavci in športniki 

Povezali se bomo z drugimi muzeji in galerijami ter ustanovami. Razstava bo delno prilagojena tudi 
gibalno in senzorno   oviranim osebam: fizični dostop razstave, ustrezna velikost in barva pisave ter 
kontrastna podlaga panojev, možnost dotikanja, prilagojena vodstva in delavnice. 
Predvideni stroški zajemajo opremo in postavitev razstave, izbor gradiva, besedila, oblikovanje in tisk 
tiskovin, avtorske honorarje, promocijo, pedagoško – andragoško gradivo. 

Predvidena višina financiranja: Občina Kočevje: 5.000,00 EUR 

 

Lutkarstvo in Matija Glad 
Matija Glad je s svojo predanostjo in vnemo doprinesel k družabnem in kulturnem življenju na 
Kočevskem v času po drugi svetovni vojni. Kot eden redkih je ponujal otroške vsebine v povojnem 
obdobju - lutkovne predstave. Med leti 1955 in 1963 je uprizoril okoli 118 lutkovnih predstav. Vse 
potrebno za izvedbo lutkovne predstave je naredil (lutke, zvočni učinki, organizacija) ali zagotovil sam 
(scena, tekst, obleke za lutke) ter v svoje delo vključeval mlade. V širšem kulturnem kontekstu je eden 
redkih (samoukih) lutkarjev, ki je s svojimi unikatnimi lutkami in lutkovno dejavnostjo vplival na 
družabno življenje tako lokalno kot tudi na državnem nivoju (v Jugoslaviji). V sodelovanju z Lutkovnim 
muzejem bo umeščen v širši slovenski lutkovni prostor. Predstavljena bo zbirka različnih tipov lutk, ki 
je bila podarjena muzeju, postavljen bo lutkovni oder za dodatne aktivnosti ob razstavi. Narejene bodo 
vzporednice z lutkovno dejavnostjo v sosednji Ribnici (Janko Trošt). 
Predvideni stroški zajemajo opremo in postavitev razstave, izbor gradiva, besedila, oblikovanje in tisk 
tiskovin, avtorske honorarje, promocijo, pedagoško – andragoško gradivo. 
 

Predvidena višina financiranja: Občina Kočevje: 4.000,00 EUR 

 
Železnica 

V parku Gaj v Kočevju smo prvo razstavo postavili leta 2011. Zaradi lokacije postavitve na prostem in 
dvojezičnosti je dostopna širokemu krogu obiskovalcev iz lokalnega okolja, Slovenije oziroma tujine, 
ki pogosto niso organizirani v skupine in si sami ogledujejo Kočevsko. Poleg predstavitve občine 
Kočevje in pobratenih občin bo v parku Gaj tokrat predstavljen razvoj železniške proge v Kočevju. Leta 
1893 je v Kočevje pripeljal prvi vlak, ki je tudi kočevskim gozdovom in premogu odprl okno v svet. V 
70-ih letih 20. stoletja je bil najprej ukinjen potniški promet, nato pa še tovorni. Ponovno bo vlak v 
Kočevje pripeljal v letu 2019.  

 S pomočjo vsakokratnih razstav na prostem vedenje o dediščini prenašamo tudi na ljudi, ki sicer nikoli 
ne obiščejo muzeja. 

Planirana sredstva zajemajo stroške prevoda, oblikovanja in izdelave vabila ter panojev za razstavo, 
spremljajočih tiskovin, obnovo stojal in promocijo. 

Predvidena višina financiranja: Občina Kočevje: 5.000,00 EUR 

 

Turški vpadi na Kočevsko in Kostel 

Turški vpadi so pomembno vplivali na življenje prebivalstva ter razvoj pokrajin. Kočevsko in Kostel sta 
bila med bolj izpostavljenimi območji. Leta 1469 je bil ob prvem turškem vpadu na Kočevsko porušen 
tudi trg Kočevje, ki so ga nato postavili na novo v varnejšem okljuku Rinže in dve leti kasneje je naselje 
dobilo mestne pravice. Dobro utrjeni grad Kostel so uspeli zavzeti le enkrat in sicer s prevaro. 
Predstavitev ostalin turških vpadov na območju v izročilu, materialni dediščini in naravi ( npr. ohranjeni 
gozdovi). 
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Predvideni stroški zajemajo opremo in postavitev razstave, izbor gradiva, besedila, oblikovanje in tisk 
tiskovin, avtorske honorarje, promocijo, pedagoško – andragoško gradivo. 

 

Predvidena višina financiranja: Občina Kočevje: 1.400,00 EUR 

 

Gostujoče občasne razstave 

Zdravljeni v zavetju gozdov 

Stroški zajemajo pripravo gradiva za predstavitev, oblikovanje in izdelavo tiskovin, zavarovalnino, 
stroške prenosa in postavitve razstave ter stroške predstavljanja javnosti.  

Predvidena višina financiranja: Občina Kočevje: 1.200,00 EUR 

 

Likovni salon Kočevje: 

 

Gostujoča razstava slovenskih galerij: Peter Gaber: Zbudi mojo osamljenost 

Gostujoča razstava Loškega muzeja. Predstavitev umetnika Petra Gabra in njegovega cikla nastalega 

na umetniški izmenjavi v Ankari v Galeriji GulerSanat (2017). Razstava nam omogoča spoznati različne 

faze Gabrovega ukvarjanja z določenim motivom, ki se iz prvotnega zaznamka v obliki skice procesno 

razvije v dokončano sliko.Peter Gaber je umetnik, ki se natemeljuraziskovanjsvetlobe, prostora in 

barvevseboljuveljavljanadomačilikovnisceni. 

Stroški zajemajo opremo in postavitev razstave, besedila, prevode, oblikovanje in tisk tiskovin, 
otvoritev, promocijo ter avtorske honorarje. 

Predvidena višina financiranja: Občina Kočevje: 1.500,00 EUR 

 

Poletje z likovnimi ustvarjalci: Milan Butina – Pregledna razstava ob 20. obletnici smrti 

Poletje s »kočevskimi« likovnimi ustvarjalci bo tokrat zaznamovano z likovno razstavo Milana Butine, 
ki je priznan slovenski slikar in likovni teoretik ter avtor številnih del o teoriji likovne umetnosti se je 
leta 1923 rodil v Kočevju. Z mestom ob reki Rinži je bil vseskozi povezan, kljubtemu, da ga je po koncu 
druge vojne le obiskoval. Leta 1970 je imel svojo prvo samostojno razstavo v Likovnem salonu 
Kočevje. V letu 2019 pa se mu želimo ob njegovi 20. obletnici smrti ponovno pokloniti in predstaviti 
njegove slikarske mojstrovine. 
 
Stroški zajemajo opremo in postavitev razstave, besedila, prevode, oblikovanje in tisk tiskovin, 
promocijo ter avtorske honorarje. 

Predvidena višina financiranja: Občina Kočevje: 2.900,00 EUR 

 

Gostovanje/izmenjava likovnih umetnikov: Mojca Smerdu, kiparska razstava 

Mojca Smerdu je s svojimi deli odločilno vplivala na razvoj novih usmeritev v slovenskem kiparstvu 
zadnjih desetletij. V njenem opusu, v katerem dela večinoma z glino, prevladujejo majhne in srednje 
velike skuplture ter javne plastike. Že od vsega začetka avtorica teži k poenostavljanju oblik, v katerih 
skuša združiti izvorno in prvinsko.  

Leta 2016 je prejela nagrado Prešernovega sklada za razstavo Skulpture v Galeriji Murska Sobota. 
Izbor del bo predstavljen v Likovnem salonu Kočevje.  

https://www.facebook.com/peter.gaber.92
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Predvidena višina financiranja: Občina Kočevje: 1.700,00 EUR 

 

Predstavitev umetnikov iz zbirke Likovnega salona Kočevje ali predstavljanje sodobnih 

likovnih ustvarjalcev: Plateauresidue/Eva Pavlič Seifert, Aljaž Celarc 

Plateauresidue (slo. Ostanek planote) predstavljata umetniški dvojec, ki v svojih umetniških 
projektih problematizirata naravo in ekosistem. Sta prejemnika nagrade Tesla za mlade intermedijske 
umetnike. V svojih projektih se navezujeta tudi na naravo kočevskih gozdov in pragozdov. Eden zadnjih 
projektov v ospredje postavlja lubadarja ter njegov vpliv na ekosistem ter posledično reševanje 
ekonomske vrednosti gozdov z goloseki.Stroški zajemajo opremo in postavitev razstave, besedila, 
prevode, oblikovanje in tisk tiskovin, promocijo, otvoritev ter avtorske honorarje. 

Predvidena višina financiranja: Občina Kočevje: 1.600,00 EUR 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP (Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena temelji na podlagi predhodnega poizvedovanja stroškov projekta. 

3518004 - Kočevarski spomeniki 
Vrednost: 5.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana sredstva v višini 5.000 EUR so namenjena za obnovo in vzdrževanje kočevarskih spomenikov 
na območju Občine Kočevje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena temelji na podlagi predhodnega poizvedovanja stroškov projekta. 

3518005 - Dejavnost galerije 
Vrednost: 4.000 EUR 

Sredstva v okviru proračunske postavke Dejavnost galerije bodo namenjena ureditvi galerijskega 

prostora za potrebe Pokrajinskega muzeja Kočevje v prostorih stavbe na TZO 72. Sredstva se bodo 

namenila za pokritje tekočih stroškov obratovanja, elektrike in  protivlomnega varovanja. 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena temelji na podlagi predhodnega poizvedovanja stroškov projekta. 



 

340 

 

1803 - Programi v kulturi 

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 

3518006 - Dejavnost knjižnice 
Vrednost: 326.265 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana sredstva v višini 261.265,00 EUR se namenjajo za Knjižnico Kočevje in sicer za plače,  
prispevke delodajalca, regres, jubilejne nagrade, prehrano in prevoz za 8. redno zaposlenih delavcev 
knjižnice v višini 213.124,00 EUR.  
Zagotavljajo se tudi finančna sredstva za materialne programske stroške (pisarniški material, stroški 
izobraževanja, stroški delovanja računalniške mreže, računovodske, bančne in PTT storitve in drugo) 
in neprogramske stroške knjižnice (električna energija, kurjava, komunalne storitve, čiščenje, 
zavarovanje knjižnega gradiva) v višini 47.641,00 EUR ter stroški zavarovanja objekta, ter sredstva v 
višini 65.000,00 EUR za sanacijo posedanja prizidka. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena temelji podlagi izračuna stroškov plač redno zaposlenih v zavodu ter iz mesečnih računov za 
stroške upravljanja celotnega objekta iz preteklega leta. 

3518007 - Nakup knjig za splošne knjižnice 
Vrednost: 34.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana sredstva v višini 34.000,00 EUR so namenjena 50% sofinanciranju nakupa knjižnega gradiva. 
Nakup knjižničnega gradiva je določen s Standardi in Zakonom o knjižničarstvu (200 enot na 1000 
prebivalcev). Lokalna skupnost prispeva minimalno 50% sredstev za nakup knjižničnega gradiva, 
preostalih 50% zagotavlja država. Pri javnem razpisu za državna sredstva za sofinanciranje nakupa 
knjižničnega gradiva je poleg vsebinskih in strokovnih utemeljitev, zadostno financiranje s strani 
lokalne skupnosti eno izmed osnovnih pogojev za pridobitev državnega denarja.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena, ki temelji na podlagi pogodbe iz preteklega leta ter mesečnega nakazila 

18039002 - Umetniški programi 

3518008 - Zavod za turizem in kulturo 
Vrednost: 177.649 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana so sredstva za plače, druge izdatke, prispevke delodajalca, regres, prehrano in prevoz za 5,5. 
zaposlene delavce zavoda, v višini 92.430,00 EUR. 
V letu 2018 se sredstva planirajo zagotavljajo se tudi finančna sredstva za materialne programske 
stroške (pisarniški material, stroški izobraževanja, stroški delovanja računalniške mreže, 
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računovodske, bančne in PTT storitve in drugo), ter za programske stroške zavoda vzdrževanje objekta 
(električna energija, kurjava, komunalne storitve, čiščenje, zavarovanje objektov v višini 52.000,00 
EUR in sredstva v višini 33.000,00 EUR za projekte zavoda (meddruštvena dejavnost, podpora in razvoj 
lokalnih ustvarjalcev na področju kulture in umetnosti, gledališče, koncertna dejavnost in kino 
dejavnost. 
Skupna višina planiranih sredstev je 177.649,12 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena temelji podlagi izračuna stroškov plač redno zaposlenih v zavodu ter iz mesečnih računov za 
stroške upravljanja celotnega objekta iz preteklega leta. 

18039003 - Ljubiteljska kultura 

3518009 - Javni sklad za kulturne dejavnosti 
Vrednost: 3.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skupna višini planiranih sredstev na proračunski postavki Javni sklad za kulturne dejavnosti je v višini 
3.000 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena temelji na podlagi mesečnega nakazila, praviloma po dvanajstinah v proračunskem letu oziroma 
po dinamiki realizacije programov, skladno z določili pogodbe. 

3518011 - Programi in projekti društev-razpis 
Vrednost: 100.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana sredstva v višini 98.000 EUR so namenjena vsem kulturnim društvom, ustanovam, zavodom, 
zvezam, posameznikom ter podobno za kulturne projekte in programe, ki jih bodo izvajali v skladu s 
pravilnikom v letu 2018. Objavi se Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov in programov. S 
prijavitelji, ki so jim bila odobrena sredstva se sklene pogodba o sofinanciranju kulturnih projektov in 
programov. V okviru sredstev so planirana tudi sredstva   v višini 8.000 EUR za investicijske transferje 
kulturnim društvom, ki delujejo v javnem interesu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP št. OB048-15-0054 Investicijski transfer nepridobitnim organizacijam in ustanovam 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena, ki temelji na pravicah porabe iz preteklega leta in sklenjenih pogodb z društvi in ostalimi 
kulturnimi delavci oziroma po dinamiki realizacije programov. 

3518012 - RTM Kočevska 
Vrednost: 22.700 EUR 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

osebe iz naših krajev. Povezuje vse štiri osnovne šole v občini (OŠ Stara Cerkev, OŠ Zbora odposlancev, 
OŠ Ob Rinži in OŠ Ljubo Šercer). Sestavljen je iz treh glavnih aktivnosti. Prva je seminar za učitelje. 
Nanje želimo prenesti znanje in informacije, pripravili jim bomo čim več konkretnih izhodišč za delo z 
učenci. Na ta način učiteljem omogočimo, da nove vsebine hitro vključijo v redni del pouka. Druga 
aktivnost je zaključna prireditev za učence, kjer najpomembnejša sporočila tistega leta oblikujemo v 
zabavno poučno obliko in na ta način naredimo »povzetek« leta, ki ostane učencem v spominu. 
Nadgradnja, ki je dolgoročno najpomembnejša je tretja aktivnost. To so t.i. tematski dnevi, ki se bodo 
po dogovoru s šolami ponavljali iz leta v leto in poskrbeli, da se vsebine preteklih let ne bodo izgubljale. 

Verjamemo, da z izobraževanjem in dvigom lokalne samozavesti močno prispevamo k razvoju mesta 
Kočevja in podeželjske okolice, saj je to lahko osnova za oblikovanje novih turističnih, prehrambenih 
ali drugih produktov. Otroci bodo naša glavna ciljna skupina, ki jim bomo skupaj z učitelji povečali 
razumevanje njihovega domačega okolja in s tem izboljšali njihovo kakovost življenja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP OB048-17-0062. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

V izvajanju. 

3518017 - Kulturno leto 
Vrednost: 10.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so planirana v  višini 10.000,00 EUR, namenjena pa so izvajanju projekta Kulturno leto. 
Projektna skupina, ki jo imenuje župan predlaga in imenuje leto. V planirana sredstva je vključeno 
sredstva za oblikovanje loga, sredstva za izdelavo štampiljk, sredstva za izvedbo izdelave brošur, 
plakatov in knjige, sredstva za izvedbo gledališke igre. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena, ki temelji na podlagi pridobljenih ponudb in poizvedb izvedenega projekta iz preteklega leta. 

18039005 - Drugi programi v kulturi 

3518013 - Šeškov dom 
Vrednost: 24.350 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 24.350,00 EUR se planirajo za pokrivanje materialnih stroškov dvorane v Šeškovem 
domu, garderobe, balkona, prostor za projektno kabino, avle in sanitarij. Sredstva so planirana za 
zavarovanje objekta, tekočega in investicijskega vzdrževanja ter obratovalnih stroškov (ogrevanje, 
elektrika, zamenjava žarnic, beljenje ter ostalih nepredvidenih stroškov), ki se na podlagi Pogodbe o 
upravljanju delijo med Pokrajinski muzej (64%) in Občino Kočevje (37%). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena temelji na podlagi izračuna stroškov tekočega vzdrževanja in ostalih potrebnih stroškov 
upravljanja dvorane iz preteklega leta. 

3518014 - Kulturni dom Predgrad 
Vrednost: 1.700 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana sredstva za Kulturni dom Predgrad v višini 1.700,00 EUR se zagotavljajo za upravljanje 

objekta. Iz proračunske postavke Kulturni dom Predgrad gredo izdatki za zavarovanje objekta, tekoče 

vzdrževanje ter ostalih obratovalnih stroškov (ogrevanje, elektrika, komunalne storitve). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena, ki temelji na podlagi izračuna stroškov tekočega vzdrževanja in ostalih stroškov potrebnih pri 

upravljanju objekta. 

1804 - Podpora posebnim skupinam 

18049001 - Programi veteranskih organizacij 

3518015 - Sofinanciranje programov veteranskih organizacij 
Vrednost: 11.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V proračunsko postavko se sredstva planirajo v višini 11.000 EUR. Sredstva se dodelijo na podlagi 

javnega poziva. Z upravičenci, ki izpolnjujejo predpisana merila se sklene pogodba o sofinanciranju 

programov in dejavnosti veteranskih organizacij. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Po izdaji sklepov, na podlagi javnega povabila, se izplačila vršijo na podlagi dokumentiranih zahtevkov.  

18049004 - Programi drugih posebnih skupin 

3518016 - Sofinanciranje programov posebnih skupin 
Vrednost: 10.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V proračunsko postavko se sredstva planirajo v višini 10.000 EUR. Sredstva se dodelijo na podlagi 

javnega poziva. Z upravičenci, ki izpolnjujejo predpisana merila se sklene pogodba o sofinanciranju 

investicijskega vlaganja v poslovne prostore. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP št. OB048-15-0055 Investicijski transfer nepridobitnim organizacijam in ustanovam 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Po izdaji sklepov, na podlagi javnega povabila, se izplačila vršijo na podlagi dokumentiranih zahtevkov.  

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 

18059001 - Programi športa 

3518019 - Financiranje športnih programov-RAZPIS 
Vrednost: 227.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za sofinanciranje programov športnih društev, šol in vrtca je v občinskem proračunu v proračunskem 

letu 2019 namenjeno 227.000,00 EUR, od tega je 210.000 EUR namenjeno športnim društvom in 

klubom, 17.000 EUR pa je namenjeno izvajanju športnih vsebin in programov vrtcev in šol. 

V skladu z 7. členom Pravilnika za vrednotenje športnih programov v občini Kočevje, ki je bil sprejet v 
letu 2017, se bodo sredstva za dejavnosti neprofitnih organizacij in društev na področju športa in 
rekreacije razdelila z javnim razpisom. Osnova za javni razpis je letni program športa občine Kočevje, 
v katerem se podrobneje opredelijo področja športa in  programi, ki se bodo iz proračuna občine 
Kočevje sofinancirali na posameznem področju športa v proračunskem letu 2019. S posameznimi klubi 
in društvi bodo skladno s 12. členom pravilnika sklenjene pogodbe za sofinanciranje njihovih 
programov.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena temelji na pravici porabe iz preteklega leta in sklenjenih pogodb z društvi na področju športa 

ter po dinamiki realizacije programov. 

3518020 - Javni zavod za šport 
Vrednost: 344.316 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana so sredstva za plače, druge izdatke, prispevke delodajalca, regres, jubilejne nagrade, 
prehrano in prevoz za 6. zaposlenih delavcev zavoda. V sklopu planiranih sredstev za plače se upošteva 
tudi povečanje zaradi imenovanja v naziv zaposlenih. 

V letu 2019 se sredstva planirajo za plače zaposlenim v višini 150.900,00 EUR. Zagotavljajo se tudi 
finančna sredstva za materialne programske stroške (pisarniški material, stroški izobraževanja, stroški 
delovanja računalniške mreže, računovodske, bančne in PTT storitve in drugo), ter ne programske 
stroške zavoda in vzdrževanja športnih objektov (električna energija, kurjava, komunalne storitve, 
čiščenje, zavarovanje objektov, najnujnejša investicijska vzdrževanja in drugo). Sredstva za blago in 
storitve se planirajo v višini 146.000,00 EUR ter sredstva za pokritje Balinišča na Trati v višini 
40.000,00 EUR. 
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Skupna planirana vrednost proračunske postavke je v višini 344.316,02 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena temelji na podlagi izračuna stroškov plač redno zaposlenih v zavodu ter izračuna stroškov 
tekočega vzdrževanja in ostalih stroškov potrebnih pri upravljanju objektov 

3518021 - Športna dvorana-tekoče upravljanje 
Vrednost: 32.500 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Kočevje je solastnik športne dvorane v deležu 46%. Občina Kočevje zagotavlja sredstva za 
obratovanje športne dvorane, v kar spada tekoče vzdrževanje objekta in naslednji obratovalni stroški, 
električna energija, kurjava, komunalne storitve, čiščenje, zavarovanje objektov, najnujnejša 
investicijska vzdrževanja in drugo. Sredstva za upravljanje športne dvorane se planirajo  v višini 
32.500,00 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena temelji na podlagi izračuna stroškov tekočega vzdrževanja in ostalih stroškov potrebnih pri 

upravljanju objekta. 

3518023 - Športne igre-Delnice, Kočevje, Ribnica 
Vrednost: 1.600 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2019 so sredstva planirana za troboj osnovnošolcev med sosednjimi mesti Delnice, Kočevje in 
Ribnica. Za udeležbo tega športnega srečanja se zagotovijo sredstva za prevoz, prehrano in nakup 
majic, kjer sodeluje cca 600 udeležencev.   

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena temelji na podlagi predhodnega poizvedovanja stroškov projekta. 

18059002 - Programi za mladino 

3518030 - Sofinanciranje programov na področju dela z mladimi-razpis 
Vrednost: 23.000 EUR 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2019 se planirajo sredstva v višini 23.000 EUR za delovanje organizacij na področju mladinskega 

dela, ki zajema sofinanciranje posebnih programov in projektov na področju dela z mladimi, 

sofinanciranje mladinskih koncertov ter sofinanciranje programov mladih vrhunskih športnikov.  

Ciljna populacija, mladih se nahaja v starostnem obdobju od 5. do 29. leta in je vsebinsko izjemno 
heterogena v svojih interesih in potrebah. 
 
Programsko delovanje za mladino bo v letu 2019 obsegalo izvajanje dejavnosti v skladu s prostorskimi 
in ostalimi možnostmi. Programske aktivnosti so zastavljene, kot stalne in projektne dejavnosti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena temelji na podlagi poizvedovanja med mlado populacijo po povečanju programov in projektov, 

ki vključujejo celotno mladino na območju občine Kočevje. 

3518031 - Podpora študentskemu delu 
Vrednost: 14.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so planirana v  višini 14.000,00, namenjena pa so za plačilo izvajanja počitniškega dela 
dijakov in študentov v javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je občina in Krajevnih skupnostih, v času 
poletnih počitnic. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena temelji na podlagi že izvedenega projekta iz preteklega leta. 

19 - IZOBRAŽEVANJE 

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

19029001 - Vrtci 

3519001 - Vrtec Kočevje (sofinanciranje plačil storitev vzgoje in 
izobraževanja) 

Vrednost: 2.057.100 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za doplačilo razlike v ceni programa 

skladno s Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcih. Sredstva so namenjena za stroške 

dela zaposlenih v Vrtcu, stroške materiala in storitev ter stroške živil za otroke. Prav tako se 

zagotavljajo sredstva za stroške dejavnosti in nalog, ki niso všteti v ceno programa, če vrtec izkaže 

upravičenost dogovorjenih stroškov. 



 

347 

 

Občina Kočevje zagotavlja sredstva za doplačilo razlike za povprečno 593 otrok (povprečno število 

otrok je na dan 30.06.2018), za ostale otroke pa občine zavezanke (Kostel, Osilnica, Sodražica, 

Ribnica, Ljubljana, Jesenice, Slovenska Bistrica in Mirna peč – podatki iz leta 2018). Višina sredstev 

zajema razliko v ceni programa, ki jo plačuje občina, brez olajšave za starše s stalnim bivališčem v 

občini Kočevje, ocena stroškov, ki niso del cene t.i. nedoseženi normativ in stroški izvajanja 

specialne dodatne pomoči za otroke s posebnimi potrebami. 

 

Zagotovljena so tudi sredstva za odpravo pomanjkljivosti, ugotovljenih ob inšpekcijskem pregledu 

v enotah vrtca. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte.  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

(Neposredni učinek in kazalnik)  

- ekonomska cena programa Vrtca Kočevje, februar 2018, 

- števila vpisanih otrok v vrtec s stalnim bivališčem v občini Kočevje, 

- oceni razlike med ceno programa in plačili staršev na dan 31.12.2017. 

3519002 - Vrtci izven občine Kočevje (sofinanciranje plačil storitev vzgoje in 
izobraževanja) 

Vrednost: 125.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te proračunske postavke občina Kočevje zagotavlja sredstva za plačilo razlike v ceni programa 
za otroke, ki so vključeni v vrtce izven območja občine. Predvidevamo, da bo število teh otrok 40 z 
manjšim odstopanjem 2-3 otrok +/-.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte.  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

(Neposredni učinek in kazalnik)  

 ekonomske cene programov vrtcev, v katere so vključeni otroci, 

 števila vpisanih otrok na dan 30.09.2018, 

 oceni razlike med ceno programa in plačili staršev. 

3519003 - Izgradnja vrtca 
Vrednost: 60.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Obstoječa objekta, kjer trenutno delujeta enoti Vrtca Kočevje, Čebelica in enota Kekec, ne 

ustrezata prostorskim normativom, izkazala pa se je tudi potreba po investiciji, saj so sedanji 

prostori v navedenih enotah neprimerni in dotrajani. Z izgradnjo 16-oddelčnega vrtca bodo nastale 

težave odpravljene. 

Občina Kočevje je pristopila k investicijo, katero bo izvedla v obliki javno-zasebnega partnerstva, 

kjer bo zasebni partner sprojektiral in izgradil vrtec, ki bo zadostoval zahtevam Občine. Projekt, ki 

se je pričel že leta 2017 s pripravo projektne in investicijske dokumentacije , se je v letu 2018 

nadaljeval z izvedbo projektnega natečaja, kjer je Občina pridobila dve arhitekturni rešitvi in z 



 

348 

 

izvedbo postopka izbire zasebnega partnerja. V letu 2019 so sredstva namenja za zaključek 

konkurenčnega dialoga z zasebnikom in posledično pripravo zadnjega dela investicijske 

dokumentacije ter za izvedbo postopka super nadzora. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP OB048-17-0014 Izgradnja 16-oddelčnega vrtca v občini Kočevje.  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

 ocean stroškov. 

(Neposredni učinek in kazalnik)  

3519019 - Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev 
Vrednost: 111.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V sklopu te proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za olajšave staršem, ki imajo otroke 

vključene v Vrtec Kočevje. Skladno s Sklepom o določitvi novih ekonomskih cen vzgojno-varstvenih 

programov v Vrtcu Kočevje februarja 2018, občina omogoča 10% nižjo ekonomsko ceno dnevnega 

programa za obe starostni obdobji ter rezervacija za neprekinjeno odsotnostjo otroka (bolezen, 

počitnice). Sredstva so namenjena tudi zagotavljanju poletnih rezervacij in daljše odsotnosti zaradi 

bolezni. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte.  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 

preko NRP 

- ekonomska cena programa Vrtca Kočevje, februar 2018, 

- števila vpisanih otrok v vrtec s stalnim bivališčem v občini Kočevje, 

- oceni razlike med ceno programa in plačili staršev na dan 31.12.2017. 

 (Neposredni učinek in kazalnik)  

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 

19039001 - Osnovno šolstvo 

3519005 - Osnovna šola Zbora Odposlancev 
Vrednost: 165.870 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se zagotavljajo za financiranje plač skupaj z nadomestili in regresom za letni dopust ter premijo 

kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za delovno mesto kuharic. Na podlagi izračuna se 
zagotavljajo sredstva za 3,25 DM kuharice. 
Načrtovana so tudi sredstva za letno zavarovalno premijo ter materialne stroške, ki so razporejeni 
znotraj dveh skupin; splošni stroški obratovanje v višini 80% ter drugi stroški tekočega vzdrževanja v 
višini 70% od dejanskih stroškov zavoda ter izplačilo uporabnine po Pravilniku o oddajanju šolskih 
prostorov v Občini Kočevje v uporabi. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte.  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 

- na podlagi vloge šole, v kateri je ocenila potrebna sredstva, 
- Sklep župana o sofinanciranju delovnih mest v osnovnih šolah, februar 2017, 
- ocena iz leta 2017, 
- povprečna poraba sredstev za materialne stroške  v času od januarja 2014 do septembra 2018.  
 
(Neposredni učinek in kazalnik) 
 

3519006 - Osnovna šola Ob Rinži 
Vrednost: 208.540 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se zagotavljajo za financiranje plač skupaj z nadomestili in regresom za letni dopust ter 
premijo kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za delovno mesto logopedinje v višini 
100%, ki pri svojem delu obravnava otroke vseh šol in vrtca, za delovno mesto kuharic. Na podlagi 
izračuna se zagotavljajo sredstva za 2,5 DM kuharice. Načrtovana so tudi sredstva za varstvo vozačev 
za povprečno 80 ur na mesec. 
Načrtovana so sredstva za letno zavarovalno premijo ter materialne stroške, ki so razporejeni znotraj 
dveh skupin; splošni stroški obratovanje v višini 80% ter drugi stroški tekočega vzdrževanja v višini 
70% od dejanskih stroškov zavoda ter izplačilo uporabnine po Pravilniku o oddajanju šolskih prostorov 
v Občini Kočevje v uporabi.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte.  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP  

- na podlagi vloge šole, v kateri je ocenila potrebna sredstva, 
- Sklep župana o sofinanciranju delovnih mest v osnovnih šolah, februar 2017, 
- ocena iz leta 2017, 
-       povprečna poraba sredstev za materialne stroške  v času od januarja 2014 do septembra 2018. 

(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

3519007 - Osnovna šola Stara Cerkev 
Vrednost: 99.400 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se zagotavljajo za financiranje plač skupaj z nadomestili in regresom za letni dopust ter 
premijo kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za delovno mesto kuharic. Na podlagi 
izračuna se zagotavljajo sredstva za 1,5 DM kuharice. Sredstva so načrtovana tudi za varstvo vozačev 
za povprečno 80 ur na mesec. Načrtovana so tudi sredstva za letno zavarovalno premijo ter materialne 
stroške, ki so razporejeni znotraj dveh skupin; splošni stroški obratovanje v višini 80% ter drugi stroški 
tekočega vzdrževanja v višini 70% od dejanskih stroškov zavoda ter izplačilo uporabnine po Pravilniku 
o oddajanju šolskih prostorov v Občini Kočevje v uporabi.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte.  
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

- na podlagi vloge šole, v kateri je ocenila potrebna sredstva, 
- Sklep župana o sofinanciranju delovnih mest v osnovnih šolah, februar 2017, 
- ocena iz leta 2017, 
- povprečna poraba sredstev za materialne stroške  v času od januarja 2014 do septembra 2018.  

(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

3519008 - Osnovna šola Ljubo Šercer 
Vrednost: 32.210 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se zagotavljajo za financiranje plač skupaj z nadomestili in regresom za letni dopust ter 
premijo kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za DM poslovni sekretar v 10% deležu ter 
računovodja v 10% deležu s pričetkom novega šolskega leta, 2019/2020. Sredstva so načrtovana tudi 
za varstvo vozačev za povprečno 57 ur na mesec. 
Načrtovana so tudi sredstva za letno zavarovalno premijo ter materialne stroške, ki so razporejeni 
znotraj dveh skupin; splošni stroški obratovanje ter drugi stroški tekočega vzdrževanja v dejanski višini 
stroškov zavoda ter izplačilo uporabnine po Pravilniku o oddajanju šolskih prostorov v Občini Kočevje 
v uporabi.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte.  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

- na podlagi vloge šole, v kateri je ocenila potrebna sredstva, 
- ocena iz leta 2017, 
- povprečna poraba sredstev za materialne stroške  v času od januarja 2014 do septembra 2018.  

(Neposredni učinek in kazalnik) 

3519009 - Investicijsko vzdrževanje šol 
Vrednost: 50.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za sofinanciranje nakup ITK opreme v sklopu 
projekta ISO 2020, preostali del pa po prioritetah in za odpravo morebitnih inšpekcijskih ali drugih 
ukrepov.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP OB048-15-0057 Investicijsko vzdrževanje in oprema v osnovnih šolah. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

- izražene potrebe šol v letu 2018. 

(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

3519033 - Osnovna šola ob Rinži-adaptacija 
Vrednost: 433.000 EUR 



 

351 

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V sklope te proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za fazno (2019, 2020, 2021) zamenjavo 

dotrajanega in razpadlega stavbnega pohištva na objektu OŠ Ob Rinži. Namen investicije je sanirati 

nastalo škodo na objektu, ki je nastala zaradi zamakanja in slabega odvodnjavanja, predvsem na 

stavbnem pohištvu in obenem preprečiti nadaljnjo škodo, ki jo povzroča meteorna voda. V sklopu 

zamenjave stavbnega pohištva se načrtuje zamenjava oken in vhodnih vrat, namestitev polic in senčil. 

Za celovito sanacijo objekta so bili določeni ukrepi že izvedeni (sanacija strehe), preostali ukrepi pa v 

naslednjih letih. Sredstva so zagotovljena tudi za odpravo inšpekcijskega ukrepa iz leta 2017 sanacijo 

sanitarij na matični šoli. Polega sredstev za investicijo so sredstva zagotovljena tudi za pripravo 

popisov ter izvedbo nadzora nad investicijo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB048-17-0015 Osnovna šola Ob Rinži 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

- Investicijski program, maj 2016. 

(Neposredni učinek in kazalnik) 

19039002 - Glasbeno šolstvo 

3519010 - Glasbena šola 
Vrednost: 89.200 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se zagotavljajo za financiranje nadomestil zaposlenih v šoli skladno s kolektivno pogodbo ter 
za 10% plačilo čistilke, ki skrbi za prostore KUD Godbe, ki gostuje v prostorih šole. Načrtovana so tudi 
sredstva za letno zavarovalno premijo ter materialne stroške, ki so razporejeni znotraj dveh skupin; 
splošni stroški obratovanje v višini 80% ter drugi stroški tekočega vzdrževanja v višini 70% od dejanskih 
stroškov zavoda 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte.  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

- na podlagi vloge šole, v kateri je ocenila potrebna sredstva, 
- ocena iz leta 2017, 
- povprečna poraba sredstev za materialne stroške  v času od januarja 2014 do septembra 2018.  

(Neposredni učinek in kazalnik) 

19039003 - Splošno srednje in poklicno šolstvo 

3519030 - Sofinanciranje programov Gimnaziji in srednji šoli 
Vrednost: 17.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v sklopu te proračunske postavke so namenjena sofinanciranju izvedbe izbirnih predmetov, 

promociji šole in izobraževanju učiteljev. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte.  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

- ocena stroškov. 

(Neposredni učinek in kazalnik) 

1905 - Drugi izobraževalni programi 

19059001 - Izobraževanje odraslih 

3519011 - Materialni stroški-Ljudska univerza 

Vrednost: 1.800 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z načrtovanimi sredstvi se zagotavlja sofinanciranje neprogramskih stroškov za tri kombinirane 
oddelke Osnovne šole za odrasle. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte.  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

- Letni program dela za šolsko leto 2018/2019. 

3519012 - Izobraževalni programi - razpis 
Vrednost: 44.030 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtovana sredstva  zajemajo plačo zaposlenih, stroške avtorski honorar in materialni stroški v višini 
4.000,00 za izvedbo dveh programov Univerza III. življenjsko obdobje in Večnamenski center. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte.  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

- Letni program dela za šolsko leto 2018/2019. 

(Neposredni učinek in kazalnik) 

1906 - Pomoči šolajočim 

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 

3519013 - Regresiranje prevoza v šolo 
Vrednost: 310.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena kritju stroškov prevoza šoloobveznih otrok, skladno z Zakonom o osnovni šoli. 
Sredstva se namenjajo tudi šoloobveznim otrokom s posebnimi potrebami s stalnim prebivališčem v 
občini Kočevje, ki so z odločbami o usmeritvi usmerjeni v posebne programe vzgoje in izobraževanja, 
ki se izvajajo v šolah in socialno varstvenih zavodih. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte.  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

- pogodba za izvedbo šolskih prevozov z prevoznikom NOMAGO d.d. 
- pogodba za zagotavljanje stroškov prevoza z Občino Črnomelj, 
- odločbe za povračilo stroškov prevoza učencem s posebnimi potrebami. 

Neposredni učinek in kazalnik) 

3519014 - Subvencioniranje šole v naravi 
Vrednost: 6.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so načrtovana za sofinanciranje zimske šole v naravi za 120 učencev 6. razredov osnovnih 
šol občine Kočevje v višini 50,00 eur na posameznega učenca. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte.  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

- letni delovni načrti šol za šolsko leto 2018/2019. 

3519015 - Aktivne počitnice v šoli 
Vrednost: 12.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za financiranje izvajalec, ki bodo v času poletnih počitnic  izvajali aktivnosti za 
učence, ki nimajo varstva. Aktivnosti v času počitnic bi se izvajale 15 delovnih dni, cca 8 ur na dan in 
načrtovano je, da bo sodelovalo cca 10 -12 ljudi s povprečnim plačilom 12 eur na uro (bruto). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte.  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

 ocena, na podlagi ideja o izvedbi aktivnosti in predlogom za leto 2019. 

 realizacija projekta v letu od 2016 do 2018. 

(Neposredni učinek in kazalnik) 

3519017 - Občinski svet za mlade 
Vrednost: 2.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izvedbo dveh sej Občinskega sveta za mlade, kjer sodelujejo učenci vseh 
osnovnih šol ter dijaki Gimnazije in srednje šole, poleg izvedbe sej so sredstva namenjena tudi 
realizaciji sklepov, ki bodo na seji sprejeti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte.  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

 ocena, na podlagi ideja o izvedbi aktivnosti in predlogom za leto 2018. 
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20 - SOCIALNO VARSTVO 

2002 - Varstvo otrok in družine 

20029001 - Drugi programi v pomoč družini 

3520001 - Enkratne pomoči ob rojstvu otroka 
Vrednost: 25.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planiramo porabo 25.000,00 evrov sredstev glede na število rojenih v enem letu in glede na predhodne 
statistične podatke. Iz naslova enkratnih denarnih pomoči se sredstva porabljajo na naslednji način: 
200 EUR na rojenega otroka ter strošek nabave materiala za izdelavo čestitke in darila.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

3520002 - Izobraževanje za domačo oskrbo starejšega svojca 
Vrednost: 6.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V sodelovanju z Inštitutom Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje iz Ljubljane 
za občane Kočevja načrtujemo izvedbo izobraževanj, okrogle mize in drugih aktivnosti v okviru projekta 
Starejšim prijazna občina. Trenutno sta v domači oskrbi dve tretjini onemoglih starih ljudi. Namen 
izobraževanj je dati družinskim oskrbovalcem potrebne informacije in osnovno znanje o komunikaciji, 
negi svojca in skrbi za lastno zdravje.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena. 

3520003 - Starosti prijazna občina 
Vrednost: 3.440 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Kočevje se je v letu 2015 vključila v slovensko mrežo Starosti prijazna mesta in občine, katere 
koordinator je Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje. Za  zagotavljanje 
pogodbenih obveznosti (pristojbina) do Inštituta Antona Trstenjaka in sredstev za organizacijo in 
izvedbo sestankov oziroma okrogle mize krajevnega častnega odbora Starosti prijazna občina, 
načrtujemo sredstva v višini 3.440,00 EUR.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena. 
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2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 

20049002 - Socialno varstvo invalidov 

3520005 - Storitve osebne pomoči na domu-družinski pomočnik 
Vrednost: 20.382 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi Zakona o socialnem varstvu občina namenja sredstva za financiranje plač oziroma 
nadomestil plač s prispevki za družinske pomočnike. Pravica do izbire družinskega pomočnika je 
namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam, 
ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Odločbo o upravičenosti do 
izbire družinskega pomočnika izda center za socialno delo. V letu 2019 načrtujemo za zagotavljanje 
zakonske obveznosti sredstva v višini 20.382,00 EUR.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena.  

20049003 - Socialno varstvo starih 

3520006 - Bivanje starejših oseb v splošnih zavodih 
Vrednost: 280.100 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z Zakonom o socialnem varstvu in na podlagi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri 
plačilih socialno varstvenih storitev so občine dolžne (do)plačevati stroške storitev v splošnih socialno 
varstvenih zavodih za odrasle – domovih za starejše občane tistim občanom, ki s svojimi prihodki oz. 
prihodki zavezancev ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. Oskrba se (do)plačuje na osnovi odločbe 
o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. V ta 
namen v letu 2019 planiramo sredstva v višini 280.100,00 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Realizacija 2018. 

3520007 - Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih 
Vrednost: 295.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z Zakonom o socialnem varstvu in na podlagi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri 
plačilih socialno varstvenih storitev so občine dolžne (do)plačevati oskrbo tistim občanom v posebnih 
socialno varstvenih zavodih za odrasle, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev ne zmorejo plačati 
celotne cene oskrbe. Iz proračuna občine se financirajo stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je 
upravičenec oziroma zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila. Oskrba se (do)plačuje na osnovi 
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odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno 
delo. V ta namen v letu 2019 planiramo sredstva v višini 295.000,00,00 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Realizacija 2018. 

3520008 - Dejavnost izvajanja pomoči na domu 
Vrednost: 166.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z Zakonom o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne zagotavljati mrežo javne službe 
socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. V Občini Kočevje na podlagi podeljene koncesije 
opravlja Zavod Jutro. 
Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru starosti (nad 65 let), invalidnosti  
ter v drugih primerih, ko socialna oskrba lahko nadomesti institucionalno varstvo. Socialna oskrba 
obsega pomoč pri vzdrževanju osebne higiene (pomoč pri oblačenju, pri hranjenju in pomoč pri 
opravljanju osnovnih življenjskih potreb ipd.), gospodinjsko pomoč (priprava hrane, čiščenje, pranje, 
likanje, postiljanje, nakupovanje ipd.) in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (družabništvo, 
preprečevanje osamljenosti, vzpostavljanje socialne mreže s sorodstvom in okoljem ipd.). 
Zakon o socialnem varstvu določa obvezno subvencijo občine k ceni storitve pomoči na domu. Občina 
Kočevje zagotavlja subvencijo v višini 50% cene storitve. Poleg tega pa so na podlagi Zakona o 
socialnem varstvu in Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev 
nekateri uporabniki delno ali v celoti oproščeni plačila storitve pomoč družini na domu. V teh primerih 
Občina Kočevje financira tudi njihov delež in sicer v višini, ki jo z odločbo določi pristojni center za 
socialno delo. 

Za izvajanje zakonske obveznosti načrtujemo sredstva v višini 166.000,00 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena. 

3520009 - Bivanje v stanovanjskih skupinah 
Vrednost: 8.250 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stanovanjske skupine so manjše bivalne enote, v katerih se izvaja program, ki uporabniku psihiatričnih 
storitev s strokovno podporo omogoča prehod v samostojno življenje ter boljšo kakovost življenja ter 
boljšo vključenost v socialno okolje. Sredstva s te postavke se zagotavljajo za (do)plačilo bivanja v 
stanovanjskih skupinah za občane s težavami v duševnem zdravju, ki s svojimi prihodki oz. prihodki 
zavezancev ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. Oskrba se (do)plačuje na osnovi odločbe o 
oprostitvi plačila bivanja v stanovanjski skupini, ki jo izda pristojni center za socialno delo oz. pristojni 
organ financerja storitve. V ta namen v letu 2019 planiramo sredstva v višini 8.250,00 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena. 

3520019 - Brezplačni prevozi za starejše občane 
Vrednost: 23.624 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S 1. februarjem 2018 je občina pričela z izvajanjem projekta brezplačnih prevozov za starejše 
občane. Cilj projekta je zagotoviti mobilnost in s tem aktivno družbeno življenje, vključenost in 
kvalitetno življenje starostnikom v občini Kočevje. Prevoze izvajajo prostovoljci. Sredstva so 
namenjena za plačilo stroškov koordinatorju projekta, Zavodu Sopotniki, ki skrbi za usposabljanje 
prostovoljcev in koordinatorja enote, koordinacijo ter promocijo projekta. Sredstva so namenjena 
še za nezgodno zavarovanje in potne stroške prostovoljcev, vzdrževanje, registracijo in zavarovanje 
osebnega avtomobila, ki je v občinski lasti, ter stroške goriva, pisarniškega materiala ter tiska 
letakov in plakatov.  Poleg tega se iz postavke izplačujejo stroški dela koordinatorke enote, ki je 
zaposlena na občini, kot projektna delavka.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Izračuni temeljijo na oceni. Neposredni učinek projekta bo zagotovitev brezplačnih prevozov starejšim 
občanom, kazalnik bo število uporabnikov in število opravljenih prevozov.  

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 

3520004 - Subvencije tržnih stanovanj 
Vrednost: 50.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina zagotavlja sredstva za plačilo subvencije tržne najemnine najemnikom tržnih stanovanj ob 

izpolnjevanju pogojev Stanovanjskega zakona in Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. 

Upravičenost do subvencioniranja najemnine za tržna stanovanja ugotavlja pristojni Center za 

socialno delo. V letu 2015 se je zaradi socialnih razmer upravičencev do subvencioniranja 

najemnine zelo povišalo (povprečno 63 upravičencev na mesec), v letu 2016 je število upravičencev 

povprečno enako povprečju preteklega leta, v letu 2017 je število upravičencev znašalo povprečno 

70 mesečno, v letu 2018 povprečno 74 upravičencev mesečno ,predvidevamo, da se v letu 2019 

ne bo bistveno zmanjševalo število upravičencev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe teh pravic iz preteklih let. 

3520010 - Subvencije neprofitnih stanovanj 
Vrednost: 170.000 EUR 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina zagotavlja sredstva za plačilo subvencije neprofitne najemnine najemnikom neprofitnih 

stanovanj ob izpolnjevanju pogojev Stanovanjskega zakona in Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih 

sredstev. Upravičenost do subvencioniranja najemnine za tržna stanovanja ugotavlja pristojni 

Center za socialno delo. V letu 2015 se je zaradi socialnih razmer upravičencev do subvencioniranja 

najemnine zelo povišalo (povprečno 64 upravičencev na mesec), v letu 2016 je bilo povprečno 

število upravičencev 73 mesečno, v letu 2017 je bilo povprečno število upravičencev 86 mesečno, 

v letu 2018 je bilo povprečno število upravičencev 95 predvidevamo, da se v letu 2019 število 

upravičencev ne bo bistveno zmanjševalo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe teh pravic iz preteklih let. 

3520011 - Pogrebni stroški 
Vrednost: 4.500 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

V skladu s Pravilnikom o pomoči pri kritju pogrebnih stroškov Občina Kočevje poravna oziroma 
sofinancira stroške pokopa umrlega s stalnim prebivališčem v Občini Kočevje. V ta namen v 
proračunu zagotavljamo 4.500,00 EUR 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena. 

3520012 - Brezdomci 
Vrednost: 5.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V sodelovanju s Centrom za socialno delo Kočevje in Območnim združenjem Rdeči križ Kočevje se v 
prostorih Župnijske Karitas izvaja program zavetišče za brezdomce, ki nudi možnost nastanitve 
osebam, ki so ostale brez strehe nad glavo oziroma zaradi slabih stanovanjskih razmer, zasvojenosti, 
bolezni ali socialne izključenosti opuščajo najosnovnejše dnevne aktivnosti kot npr. prehranjevanje, 
osebna higiena, zdravstveno varstvo. Občina Kočevje v dogovoru z izvajalci programa zagotavlja 
sredstva za delno kritje materialnih stroškov zavetišča in sofinanciranje dnevnega toplega obroka za 
brezdomce v skupni višini 5.000,00 EUR.   

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena. 

 



 

359 

 

3520013 - Sofinanciranje potovanj mladine 
Vrednost: 3.500 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Območno združenje Rdečega križa Kočevje vsako leto organizira letovanje otrok z zdravstvenimi 
težavami z območja občine Kočevje. Program letovanja otrok sofinancira Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije, del sredstev prispevajo starši otrok, del sredstev se zagotovi z donacijami, del 
sredstev pa se zagotovi v proračunu in sicer planiramo za leto 2019 sredstva v višini 3.500,00 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Predvidena realizacija porabljenih sredstev v letu 2018. 

3520014 - Dodatna socialna pomoč (Rdeči križ) 
Vrednost: 15.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Kočevje v sodelovanju z Območnim združenjem Rdečega križa Kočevje zagotavlja občanom, ki 
so se znašli v stiski zaradi zaostrenih pogojev na trgu, pomoč v obliki kritja stroškov položnic. Pomoč 
v obliki plačila položnic je izplačana na podlagi meril, ki so pripravljena v sodelovanju s Centrom za 
socialno delo Kočevje in Območnim združenjem Rdečega križa Kočevje.  
V sodelovanju z Območnim združenjem Rdečega križa Kočevje občina zagotavlja tudi prilagoditve 
bivalnih prostorov gibalno oviranim osebam. Pomoč v obliki sofinanciranja pomoči v višini 50 % se 
izplača izvajalcu storitve (preureditve) na podlagi meril, ki so pripravljena v sodelovanju z OZRK 
Kočevje, Društva invalidov, Centra za socialno delo Osrednja Slovenija – zahod. Za ta namen so 
zagotovljena sredstva do višine 10.000,00 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Predvidena realizacija porabljenih sredstev v letu 2018. 

3520015 - Rdeči križ Kočevje 
Vrednost: 13.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Kočevje na podlagi Zakona o Rdečem križu in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
Rdečem križu Slovenije z Območnim združenjem Rdečega križa Kočevje sklene neposredno pogodbo 
za sofinanciranje delovanja specifičnih programov lokalnega pomena. Na podlagi sklenjene pogodbe 
Območno združenje Rdečega križa Kočevje izvaja naslednje naloge za prebivalce lokalne skupnosti: 
zbiranje, skladiščenje in delitev materialne pomoči, humanitarne pomoči v primeru naravnih in drugih 
nesreč, organizacije letovanja in socialno in zdravstveno ogroženih otrok, skrb za boljšo kakovost 
življenja starejših oseb, pomoč ranljivim skupinam prebivalcev ter varovanje in krepitev zdravja. V ta 
namen se zagotovijo sredstva v višini 13.000,00 EUR.      

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Predvidena realizacija porabljenih sredstev v letu 2018. 

20049005 - Socialno varstvo zasvojenih 

3520016 - Zasvojenost-Projekt Človek 
Vrednost: 2.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prostorih na Ljubljanski cesti 7 deluje »Sprejemni center Društva Projekt Človek« iz Ljubljane, ki 
izvaja  programe za samopomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo oseb z različnimi oblikami 
zasvojenosti. Občina Kočevje za delovanje programa zagotavlja brezplačen najem prostora in krije 
obratovalne stroške za prostor. V ta namen se zagotovijo sredstva v višini 2.000,00 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Predvidena realizacija porabljenih sredstev v letu 2018. 

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

3520017 - Društva-programsko financiranje -RAZPIS 
Vrednost: 19.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Kočevje z namenom spodbujanja in podpiranja delovanja humanitarnih organizacij in društev v 
občini zagotavlja v proračunu sredstva v višini 19.000,00 EUR, ki bodo razdeljena na podlagi javnega 
razpisa.   

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Predvidena realizacija porabljenih sredstev v letu 2018. 

3520018 - Romska problematika 
Vrednost: 33.500 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena reševanju  problemskih vprašanj  vezanih na bivanje Romov v romskih naseljih: 
pomoč pri nabavi materiala za sanacijo  bivalnih romskih enot, saniranju ščurkov, romskih psov, odvozu 
smeti, vodarine. Sredstva se namenijo na podlagi javnega razpisa- za reševanje romskih bivalnih 
vprašanj ; nekaj sredstev namenimo sanaciji preko Rdečega križa, ki obravnava vloge Romov po 
izrednih materialnih pomočeh. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

3520020 - Romski koordinator 
Vrednost: 17.411 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke: zaradi pereče problematike povezanih s 
sobivanjem Romov se je izpostavila potreba po povezovanju romskega in neromskega prebivalstva 
kakor tudi povezovanju strokovnih služb, ki se vsakodnevno spopadejo s perečo problematiko. V tem 
smislu je najustreznejši kader romski koordinator, ki je Rom, ima zaupanje tako romskega kot 
neromskega prebivalstva in ima vse kompetence za opravljanje tega dela. Ker romski koordinator kljub 
našemu prizadevanju  in utemeljevanju nujnosti sistemizacije takega delovnega mesta v občinah z 
romsko populacijo pri MDDSZ še ni sistemiziran, je pa v okolju nujen, se s te postavke zagotavljajo 
sredstva za plačo romskega koordinatorja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

2201 - Servisiranje javnega dolga 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - 
domače zadolževanje 

3522060 - Plačilo obresti za kredite 
Vrednost: 90.140 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Odplačila obresti od najetih kreditov pri bankah in javnih skladih. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Amortizacijski načrt, ocena. 

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 

3522050 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 
Vrednost: 3.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov pri dolgoročnem  zadolževanju oziroma stroškom, ki bi 
lahko nastali, če bi bilo treba tekom leta najeti kratkoročni likvidnostni kredit. Med stroške uvrščamo 
stroške sklepanja pogodb, stroške vodenja kredita,  itd. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena. 

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v 
primerih nesreč 

23029001 - Rezerva občine 

3523001 - Posebna proračunska rezerva izločena v sklad 
Vrednost: 10.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč se v skladu z določilom zakona oblikujejo največ do 
višine 1,5 % prejemkov proračuna (cenzus 354.681,66 EUR). Proračunska rezerva deluje kot 
proračunski sklad. V letu 2019 predlagamo oblikovanje rezerve v višini 10.000,00 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena iz preteklih let. 

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč 

3523002 - Sofinanciranje dobave vode v času suše 
Vrednost: 1.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena dobavi vode v času suše. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

2303 - Splošna proračunska rezervacija 

23039001 - Splošna proračunska rezervacija 

3523003 - Splošna proračunska rezervacija 
Vrednost: 84.085 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej proračunski postavki se lahko v skladu z Zakonom o javnih financah oblikujejo 
največ do višine 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. V letu 2019 predlagamo 
oblikovanje splošne proračunske rezervacije v višini 84.085,03 EUR (cenzus 458.483,96 EUR). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Veže se lahko na katerokoli veljavno pravico porabe v teku izvrševanja proračuna leta 2019. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena. 

70 - MIR 

Vrednost: 200.402 EUR 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0603 - Dejavnost občinske uprave 

06039001 - Administracija občinske uprave 

7006001 - Plače delavcev 
Vrednost: 147.890 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izračun je pripravljen ob upoštevanju stroškov za plače in druge izdatke ter prispevke delodajalca za 
zaposlene na Medobčinskem inšpektoratu in  redarstvu občin Kočevje, Kostel in Osilnica: za vodjo 
organa skupne občinske uprave, inšpektorja in tri redarja ( delovno razmerje je sklenjeno z Občino 
Kočevje kot sedežno občino organa).Prav tako se s te postavke izplačujejo premije dodatnega 
pokojninskega zavarovanja, prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za obvezno 
zdravstveno zavarovanje, povračilo stroškov prehrane med delom ter prevoza, regres za letni dopust, 
sredstva za delovno uspešnost, nadurno delo. 

Zaradi upokojitve enega občinskega redarja se planirajo sredstva za odpravnino v višini treh 
povprečnih bruto plač v RS (v času priprave predloga proračuna znaša povprečna bruto plača 1.651,00 
EUR). Za nadurno delo občinskih redarjev (delo v popoldanskem in nočnem času, delo med vikendi in 
prazniki) je načrtovanih 400 EUR na letni ravni. V letu 2019, naj bi država na podlagi zaključnega 
računa MIR za leto 2019  zagotovila sredstva iz državnega proračuna. Občine ustanoviteljice bodo tako 
v letu 2019 upravičene do sofinanciranja za plače in druge izdatke ter prispevke delodajalca 
zaposlenim v skupnih občinskih upravah v višini 50%, povečane za 20%. Natančno višino odhodkov za 
financiranje skupnega opravljanja nalog občinske uprave, znesek financiranja in roke nakazil bo 
Ministrstvo RS za javno upravo, ki je pristojno za izvajanje postopkov financiranja, odredilo z odredbo 
za vsako občino posebej na podlagi vloženih zahtevkov s strani SOU MIR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na postavke. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena. 

7006002 - Materialni stroški 
Vrednost: 35.870 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena zagotavljanju rednega delovanja MIR-a in sicer tako za 
plačevanje stroškov tekočega obratovanja osnovnih sredstev in pisarniškega poslovanja (poslovni 
prostori – ogrevanje, elektrika, voda, druge komunalne storitve, pisarniški in čistilni material, telefonija, 
internet ipd.), za osnovno opremo občinskih redarjev (uniforme in druga delovna sredstva), za 
izobraževanje, kot tudi za stroške izvajanja prekrškovnih in inšpekcijskih postopkov. 
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Obratovalni stroški so izračunani glede na ceno energentov oz. storitev in s pomočjo primerljive porabe 
preteklih let. Enako velja za stroške pisarniškega materiala, telefona, interneta, čistilnih sredstev ipd. 
Letna najemnina za poslovni prostor znaša 17.400, EUR. Cena najema temelji na podlagi podpisane 
pogodbe z Občino Kočevje kot najemodajalcem. Za najem poslovnih prostorov MIR na Ljubljanski cesti 
8 v Kočevju se torej namenja skoraj polovica vseh potrebnih materialnih stroškov organa na letni ravni. 

Obvezna je tudi zagotovitev sredstev na kontih, ki omogočajo vsebinsko delo organa, saj se nanašajo 
neposredno na izvrševanje s predpisi določenih pristojnosti in obveznosti: 402099 – Drugi splošni 
material in storitve; 402199 – Drugi posebni materiali in storitve. Ta sredstva v skupni višini 1.000 EUR 
so namenjena plačevanju stroškov, ki nastajajo pri izvajanju prekrškovnih in inšpekcijskih postopkov 
in temeljijo na Zakonu o prekrških, Zakonu o inšpekcijskem nadzoru ter Zakonu o splošnem upravnem 
postopku. 

Zagotavljajo se tudi stroški za najem samodejne merilne naprave za izvajanje najviše dovoljene hitrosti 
posameznih vrst vozil v skupnem znesku 5.540 EUR (3.040 EUR za najem  in 2.500 EUR za modul za 
prekrške zaradi prekomerno hitrosti (radar in je enkraten strošek).  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena. 

7006003 - Upravljanje s službenimi avtomobili 
Vrednost: 9.402 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

MIR ima na podlagi sklenjenih pogodb z Občino Kočevje v najemu dva službena avtomobila za potrebe 
terenskega dela redarjev in inšpektorjev (Renault Clio in Citroen Picasso C3) ter temu ustrezna dva 
pokrita parkirna boksa na dvorišču poslovne stavbe občine. Za namen teh najemov je v proračunu 
predvideno skupaj 5.072 EUR. 

Vsa ostala sredstva so namenjena za redno obratovanje in vzdrževanje službenih vozil: gorivo, redni in 
izredni servisi, čiščenje, zavarovanje, plačilo cestnine in ene letne avtocestne vinjete. Zagotovljena so 
tudi sredstva za nabavo novih letnih gum za inšpekcijski avto Citroen Picasso. 

Ocenjeni stroški so enaki kot v letu 2018 (indeks 100). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena. 

7006004 - Računalniška obdelava in informatika 
Vrednost: 5.140 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S te postavke se plačujejo mesečni stroški v višini 353,8 EUR z vključenim DDV za tekoče vzdrževanje 
licenčne programske opreme - "Prekrškovni organ" na podlagi pogodbe s podjetjem Inporesd.o.o. iz 
Jesenic. Prekrškovni program se uporablja pri izvajanju prekrškovnih postopkov občinskih redarjev in 
inšpektorjev pri delu na terenu in v pisarni, za vodenje ustreznih evidenc na podlagi zakonov ter za 
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neposredni dostop do izvršbe v primeru neplačanih glob (FURS).S te postavke se predvideva plačilo za 
obdelavo prekrškov zaradi prekomerne hitrosti »RADAR«. 

Pri drugem splošnem materialu in storitvah so zajeti stroški za USB ključke, SD kartice, miške in 
podoben potrošni računalniški material, nujno potreben za osnovno delo z računalniško opremo.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena. 

7006005 - Osnovna sredstva in upravljanje z njimi 
Vrednost: 2.100 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2019 se planira nakup enega osebnega prenosnega računalnika za izvajanje inšpekcijskih in 
prekrškovnih postopkov na terenu. 

Planira se tudi nakup stacionarnega tiskalnika za enega uslužbenca zaradi potrebne nadomestitve 
izrabljenega. 

Ocenjeni stroški so enaki kot v letu 2018 (indeks 100). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ocena. 

 

91 - KS Kočevska Reka  

Vrednost: 28.936 € 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 

STORITVE 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

9104002 - Krajevni praznik Dan narcis 
Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vaška skupnost Štalcerji bo za krajevni praznik »Dan Narcis« porabila sredstva v višini 1.000,00 EUR 
in sicer: 

- 100,00 EUR za nakup pokalov in drugih pripomočkov za izvedbo športnih iger; 

- 400,00 EUR za ureditev prireditvenega prostora;  

- 500,00 EUR za reprezentanco. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

9106001 - Delovanje ožjih delov občin 
Vrednost: 8.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena sredstva se bodo namensko porabila za plačilo rednih odhodkov (elektrika, komunalne 
storitve, sejnine, reprezentanca in tekoča vzdrževanja….). Del namenjenih sredstev se bo porabil za 
nakup daril starostnikom starih 75 let in več. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

9106002 - Vaški domovi 
Vrednost: 6.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se bodo namenila za nakup opreme in drugega materiala za vzdrževanje vaškega doma: 

- v Štalcerjih (nakup materiala za beljenje notranjosti vaškega doma). Vrednost investicije znaša 
200,00 EUR;  

- v Novih Lazih (el. napeljava v novem delu, izdelava toplotne izolacije na stenah in stropu, položitev 
zaključnih OSB/3 plošč, položitev talne keramike, priklop na vodovodni sistem, ureditev sanitarij in 
okolice). Vrednost investicije znaša 6.000,00 EUR.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

9113001 - Ureditev cest in poti 
Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena tekočemu in investicijskemu vzdrževanju cest in poti po posameznih vaških 
skupnostih, zlasti v Štalcerjih: 

- V Štalcerjih bomo preplastili del vozišča, ki je bil odstranjen zaradi izkopa jarka za položitev el. 
vodnika pri postavitvi javne razsvetljave. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 

KOMUNALNA DEJAVNOST 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039003 - Objekti za rekreacijo 

9116002 - Ureditev objektov za rekreacijo 
Vrednost: 7.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se bodo namenila za tekoče vzdrževanje in dokončanje igrišč v vaški skupnosti Kočevska 
Reka in Morava.  
- Zaključna dela na športnem objektu »brunarica«, z okolico v Kočevski Reki. Vrednost investicije znaša 
3.000,00 EUR; 
- V Štalcerjih se bo na novo uredilo balinišče. Vrednost investicije znaša 1.000,00 EUR;  
- Zaključna dela na športnem objektu »brunarica« v Moravi. Vrednost investicije znaša 3.000,00 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

16039005 - Druge komunalne dejavnosti 

9116003 - Ureditev zelenic in vaških jeder 
Vrednost: 5.536 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

- Nadaljevalo in zaključilo se bo investicijsko vzdrževanje vaških jeder in urejanje zelenic v vaških 
skupnostih Borovec, Štalcerji, Morava, Kočevska Reka in Novi Lazi. Vrednost investicije znaša 
1.000,00 EUR; 
- Vzdrževanje otroških igral v Štalcerjih, Novi lazi in Kočevska Reka. Vrednost investicije znaša 300,00 
EUR;  
- V vaškem jedru Morava se bo opravil nakup otroških igral. Vrednost nakupa znaša 2.056,00 EUR; 
- Opravila se bo košnja okoli vaških domov, nogometnih igrišč, zelenica ob asfaltnem igrišču v Novih 
Lazih, okolica pokopališča v Novih Lazih. Vrednost investicije znaša 500,00 EUR; 
- Obrezovanje dreves na Moravi in v Štalcerjih. Vrednost investicije znaša 1.500,00 EUR;  
- Plačilo najemnine Župniškemu uradu v Kočevski Reki. Vrednost najemnine znaša 200,00 EUR. 
 
Na investicijskem delu, za katerega imamo na voljo 13.556,00 EUR, bomo krili investicije za ureditev 
vaških domov, ureditev cest, objektov za rekreacijo in ureditev zelenic in vaških jeder.  
 
Pred samo izvedbo investicije se bo v skladu s Pravilnikom o računovodstvu ter javnemu naročanju po 
predvidenem postopku, pridobila potrebna dokumentacija in soglasja ter nato glede na razpoložljiva 
finančna sredstva pristopilo k izvedbi investicije, ob potrebni kontroli. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

92 - KS Šalka vas 

Vrednost: 34.800 € 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 

STORITVE 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

9204001 - Praznik krajevne skupnosti 
Vrednost: 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

9206001 - Delovanje ožjih delov občin 
Vrednost: 8.796 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

9206002 - Vzdrževanje drugih objektov (vaški prostori) 
Vrednost: 7.500 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

9213001 - Asfaltiranje cest 
Vrednost: 2.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 

KOMUNALNA DEJAVNOST 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039003 - Objekti za rekreacijo 

9216002 - Ureditev objektov za rekreacijo 
Vrednost: 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

16039005 - Druge komunalne dejavnosti 

9216003 - Urejanje zelenic in središč vasi 
Vrednost: 3.004 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

93 - KS Ivan Omerza 

Vrednost: 34.800 € 
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04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 

STORITVE 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

9304001 - Praznik KS - 17. oktober 
Vrednost: 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvedba proslave ob prazniku KS Ivan Omerza Livold, podelitev priznanj in pogostitev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

9306001 - Delovanje ožjih delov občin 
Vrednost: 10.172 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se koristijo za tekoče delovanje KS (elektrika, komunalne storitve, ogrevanje, voda, 
reprezentanca, pisarniški material, sejnina in ostali stroški) 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

9306002 - Vaški domovi 
Vrednost: 12.538 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena zamenjavi ostrešja nad pisarniškimi prostori KS. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 

1306 - Telekomunikacije in pošta 

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 

9313003 - E - točke 
Vrednost: 490 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Najemnina po pogodbi 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 

KOMUNALNA DEJAVNOST 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039003 - Objekti za rekreacijo 

9316001 - Ureditev objektov za rekreacijo 
Vrednost: 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izgradnja vaškega igrišča Livold. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

16039005 - Druge komunalne dejavnosti 

9316002 - Ureditev zelenic in središč vasi 
Vrednost: 1.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nabava traktorske kosilnice 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

94 - KS Stara Cerkev 

Vrednost: 35.220 € 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 

STORITVE 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

9404001 - Prireditve krajevne skupnosti 
Vrednost: 2.000 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

9406001 - Delovanje ožjih delov občin 
Vrednost: 6.524 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

9406002 - Vzdrževanje drugih objektov 
Vrednost: 5.450 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

9413001 - Ceste 
Vrednost: 1.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 

KOMUNALNA DEJAVNOST 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039005 - Druge komunalne dejavnosti 

9416001 - Ureditev javnih površin, parkov in vaških jeder 
Vrednost: 19.946 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

95 - KS Poljanska dolina 

Vrednost: 28.876 € 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

9506001 - Delovanje ožjih delov občin 
Vrednost: 7.676 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za nujno vzdrževanje kulturnega doma Predgrad (elektrika, voda, komunala, 
ogrevanje, čistila). Oglaševanje prireditev na radiu izven občine Kočevje. V poletnih mesecih dobava 
zabojnikov za mešane odpadke in embalažo na ekološke otoke. Hrana in pijača za delovne in čistilne 
akcije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

9513001 - Asfaltiranje 
Vrednost: 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nujna vzdrževalna dela (udarne luknje, mulde, bankine). Ureditev obračališča na Paki pri Predgradu. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 

KOMUNALNA DEJAVNOST 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039003 - Objekti za rekreacijo 

9516002 - Ureditev igrišč in drugih javnih površin 
Vrednost: 18.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Obnova vaških poti, obnova in dograditev igrišča Predgrad, košnja javnih površin v Predgradu in plaže 
v Dolu, hrana in pijača ob čistilnih in delovnih akcijah, nakup opreme za vzdrževanje igrišča in balinišča, 
nakup in postavitev drogov za zastave po vaseh. Postavitev dveh svetilk ob balinišču. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

96 - KS Kočevje mesto  

Vrednost: 23.013 € 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 

STORITVE 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

9604001 - Praznik KS - 4. maj 
Vrednost: 1.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

9604002 - Pobratene občine 
Vrednost: 1.300 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

9606001 - Delovanje ožjih delov občin 
Vrednost: 13.913 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

14 - GOSPODARSTVO 

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

14039001 - Promocija občine 

9614001 - Maškarada 
Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 

KOMUNALNA DEJAVNOST 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039003 - Objekti za rekreacijo 

9616001 - Ureditev igrišč in parkov 
Vrednost: 5.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 
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B - Račun finančnih terjatev in naložb  

V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta sredstva vrnjenih posojil in prodaje 
kapitalskih vlog, in vsa sredstva danih posojil in nakup kapitalskih vlog.  

V letu 2019 ni predvidenih prejemkov oziroma izdatkov.   
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C - Račun financiranja  

35 - Občinska uprava 

Vrednost: 1.229.547 € 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

2201 - Servisiranje javnega dolga 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 

zadolževanje 

3522061 - Plačilo glavnic za kredite 
Vrednost: 1.229.547 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Plačilo glavnic od najetih kreditov pri poslovnih bankah, javnih skladih in državnemu proračunu 
(MGRT). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni 

učinek in kazalnik) 

Amortizacijski načrti. 

 

 

 


