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3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV  
Načrt razvojnih programov je obvezni sestavni del proračuna. Programi oziroma projekti so razdeljeni 
in tabelarično prikazani po programski klasifikaciji in so opredeljeni po posameznih projektih oziroma  
programih in letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračun prihodnjih let, in 
virih financiranja. Predlog načrta razvojnih programov (v nadaljevanju: NRP) za obdobje 2019-2022 
vključuje planirane odhodke in izdatke za projekte oz. programe, ki so povezani z izvajanjem nalog. 
 
NRP je prikazan po programski strukturi, iz načrta pa so razvidni naslednji podatki: 
- začetek in konec financiranja posameznega projekta, iz česar je razvidno časovno obdobje, v katerem 
se bo ta predvidoma izvajal oziroma se že izvaja, 
- vrednost projekta, ki zajema celotno vrednost vseh izdatkov za izvedbo projekta iz investicijske 
oziroma druge dokumentacije oziroma že realizirane odhodke, oceno le-teh za leto 2017 ter plan v 
letih 2019 - 2022 in dalje do zaključka konkretnega projekta, 
- že realizirana plačila v preteklih letih z oceno realizacije za leto 2018. 

35 - Občinska uprava  

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

OB048-14-0041 - Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Občina Kočevje ima v lasti 70 poslovnih prostorov za opravljanje poslovne dejavnosti najemnikov v 
skladu s pridobljenim uporabnim dovoljenjem o namembnosti posameznega prostora, ki se oddajajo 
v najem. Namen in cilji izvajanja investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov je povečanje ali vsaj 
ohranjanje vrednosti poslovnih prostorov in zagotavljanja normalne uporabe najemnikov teh 
prostorov. 

Stanje projekta 

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

OB048-17-0048 - Upravljanje s premičnim in nepremičnim premoženjem 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Namen in cilji izvajanja upravljanja s premičnim in nepremičnim premoženjem je povečanje ali vsaj 
ohranjanje vrednosti z izvajanjem tekočih vzdrževalnih del in intervencij na objektih v mirovanju, 
gozdarskih kočah, ki se oddajajo v začasno uporabo z namenom zagotavljanja normalne uporabe 
uporabnikov ter plačilo stroškov zavarovalnih premij za nepremičnine, ki so v uporabi krajevnih 
skupnosti. 

Stanje projekta 

Upravljanje s premičnim in nepremičnim premoženjem se na letni ravni izvaja na podlagi znanih 
dejstev in realizacije sredstev preteklih let ter izkazanih potreb po izvajanju tekočih vzdrževalnih del 
in del interventne narave na objektih v mirovanju. 
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06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za 
delovanje občinske uprave 

OB048-15-0112 - Osnovna sredstva UO 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Namen in cilji upravljanja z OS je zagotoviti oz. izboljšati delovne pogoje za nemoteno in kvalitetno 
izvajanje delovnih procesov v občinski upravi.  

Stanje projekta 

Aktivnosti se izvajajo kontinuirano na podlagi pregleda stanja po načelu dobrega gospodarjenja.   

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

OB048-14-0036 - Nakup opreme - GZ, opremljanje štabov 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Predvidena je nabava osebne zaščitne opreme za operativne gasilce po Uredbi o organiziranju, 
opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč. Kupljeno bo gasilsko vozilo za PGD v 
višini 140.000 EUR, ostala sredstva pa se bodo porabila za nadaljnje opremljanje gasilcev po gasilskih 
enotah. 

Tabela: Pregled nabave potrebne gasilske tehnike in sredstev po letih 

Leto 
Gasilska 
vozila 

Zaščitna 
sredstva Skupaj 

2014 0,00 24.400,00 24.400,00 

2015 90.000,00 24.400,00 114.400,00 

2016 100.000,00 24.400,00 124.400,00 

2017 100.000,00 24.400,00 124.400,00 

2018 125.000,00 24.400,00 149.400,00 

2019 190.000,00 24.400,00 214.400,00 

2020 175.000,00 24.400,00 199.400,00 

  780.000,00 170.800,00 950.800,00 

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

Stanje projekta 

Realizacija dolgoročnega programa je naslednja; 

Leto 
Gasilska vozila, 
zaščitna sredstva 

2014 45.000,00 

2015 148.334,28 

2016 159.999,61 

2017 159.999,89 

2018 153.670,47 

 Plan 2019 143.000,00 

Plan 2020 100.000,00 
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VIR: kto kartice Investicije in oprema od 2014 do 2018 

OB048-14-0037 - Nakup opreme GZ -poraba požarne takse 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Sredstva so namenska in se v celoti namenjajo za investicijo. 

Stanje projekta 

08029002 - Notranja varnost 

OB048-15-0062 - Nadzor nad kritičnimi situacijami 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Stanje projekta 

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 

OB048-18-0012 - Z roko v roki do kakovostne hrane 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)  

Namen operacije je ustvariti pogoje za vzpostavitev učinkovitega sistema lokalne trajnostne oskrbe 
(predvsem javnih ustanov) z lokalnimi živili in s tem oblikovanja kratkih dobavnih verig. 

Ostali cilji tega projekta so: 

- vzpostavitev distribucijske točke, 
- vzpostaviti trgovinico z lokalnimi izdelki na Ljubljanski cesti 5, 
- vzpodbujati lokalne pridelovalce in izdelovalce k tržnemu obnašanju, 
- usposobiti proizvajalce lokalnih izdelkov za nastopanje na trgu, prijave na javne razpise ipd., 
- vzpodbujati lokalne proizvajalce k skupnemu nastopu na trgu, 
- usposobiti javne ustanove za pripravo javnih naročil, 
- usposobiti javne ustanove za pripravo jedilnikov iz sestavin lokalnih proizvajalcev. 

 

PREDVIDENI VIRI FINANCIRANJA 
 

Strošek brez DDV v EUR DDV z DDV v EUR 
Gradbena in 
obrtniška dela 

5.176,00  1.138,72 6.314,72 

oprema 19.646,00 4.322,12 23.968,12 
SKUPAJ 24.822,00 5.460,84 30.282,84 

 

Viri financiranja Znesek % 

EU sredstva 21,098,70 69,67 

Lastna sredstva 9.184,14 30,33 

SKUPAJ: 30.282,84 100 
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Stanje projekta 

Projekt je v izvajanju, z izvajalcem gradbenih del in izdelovalcem opreme je podpisana pogodba. Dela 
bodo končana do februarja 2019, ko bo objekt dan v upravljanje Zadrugi Zakladi Kočevski, ki bo v 
projektu izvajala t.i. mehke vsebine (prodaja, delavice ipd.). 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

OB048-15-0040 - Dežela rjavega medveda 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Namen projekta je ustvariti pogoje za ohranitev ogroženih živalskih vrst in urediti interpretativne centre 
za predstavitev območja Nature 2000.  

Stanje projekta 

Na MOP je bila oddana projekta naloga in opravljen prvi usklajevalni sestanek.  

OB048-15-0119 - Vaška središča in objektov skupnega pomena v KS 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Namen in cilj projekta je sistematično pristopiti k zagotavljanju ustreznih pogojev za delovanje krajevnih 
(ter vaških) skupnosti. V več desetletnem obdobju so bili le ponekod zgrajeni vaški domovi. Zaradi 
fluktuacije prebivalstva, spremenjenega načina financiranja, ter sodobnega preživljanja prostega časa, ki 
posledično vpliva tudi na vključevanje v delo krajevnih ter vaških skupnosti, je bilo potrebno več pozornosti 
nameniti vzdrževanju obstoječih ter gradnji novih objektov. Poleg tega se je pojavila težnja prebivalcev po 
ureditvi vaških jeder, s katerimi bi se ohranile zelene površine na podeželju oz. bi se jih nadgradili z novimi 
vsebinami primernimi za medgeneracijsko povezovanje ter za izboljšanje videza naselij.  

Stanje projekta 

Aktivnosti se izvajajo vsakoletno, na podlagi predlogov krajevnih skupnosti, finančnih okvirjev 
posameznega predloga ter ob izpolnjevanju pogojev za izvedbo (tj. urejeno lastništvo, skladnost s OPN in 
soglasji soglasodajalcev).   

OB048-16-0019 - Priprava dokumentacije - razvoj podeželja 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Cilj PP je zagotoviti sredstva za pripravo projektne in investicijske dokumentacije za projekte, ki jih 
Občina namerava prijaviti na različne razpise in še ni oblikovana posebna PP za projekt. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

OB048-17-0019 - Kali danes - za prihodnost 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

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 
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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. 

Glavne aktivnosti: 

1. obnova kala postavitev treh info. tabel ob njem 
2. raziskovanje živalskih in rastlinskih vrst kala ter življenjskih pogojev v kalu 
3. priprava didaktičnih gradiv za osnovnošolce in predstavitev izvedenih aktivnosti ter rezultatov 

raziskovanja na potujoči razstavi 
4. priprava strategije upravljanja s kali v občinah Kočevje, Kostel in Osilnica (analiza stanja,  smernice 

za vzdrževanje) 
5. priprava in uprizoritev kulturnega programa o tem, kako so nekoč vaščani uporabljali kal v okviru 

tradicionalne prireditve Prangerjada 2018 
6. predavanja o kalih in njihovemu pomenu na Kočevskem 

 

Pričakovani rezultati operacije: 

• Izvedena gradbeno-obrtniška dela za ureditev kala v Predgradu 

• Izdelane in postavljene tri informativne table ob kalu v Predgradu 

• Organizirana tri predavanja kalih na Kočevskem in njihovem vsesplošnem pomenu  

• Objavljen 30 minutni prispevek o kalih na radiu 

• Pripravljen iz uprizorjen kulturni program na temo uporabe kala v preteklosti na Prangerjadi 2018 ( 
scenarij, kostumi, rekviziti  

• Pripravljena in izvedena dva raziskovalna dneva za nadarjene  

• Pripravljen in izveden naravoslovni dan  

• Razstava del otrok na šestih lokacijah 

• zloženka o delu učencev  

• promocija projekta na spletni strani vodilnega partnerja ter v lokalnih medijih 

 

Ciljne skupine: 

1. osnovnošolski otroci in učitelji,  
2. lokalno prebivalstvo,  
3. nevladne organizacije in lokalna društva, 
4. udeleženci predavanj, 
5. obiskovalci Prangerjade, 
6. obiskovalci spletne strani kocevje.si,  
7. turisti. 

Kazalniki: 

 1 obnovljen kal v Predgradu   
 3 informativne table ob kalu v Predgradu  

 100 udeležencev predavanj o kalih   
 3000 poslušalcev oddaj o kalu 
 1 pripravljen in izveden kulturni program na temo uporabe kala v preteklosti   
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 2 raziskovalna dneva za 20 nadarjenih učencev   

 1 naravoslovni dan za 40 učencev 7. razreda  

 1 razstava dela učencev na 6 lokacijah, 3000 obiskovalcev  
 400 izvodov zloženke  

 

Stanje projekta 

S strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo prejeli odločbo o dodelitvi sredstev. 
Projekt je v izvajanju, investicijski del pa se izvede spomladi 2019. 

OB048-17-0049 - Oskrba Kolpske doline 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

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, 
- zagotoviti vodo za delovanje turističnega objekta, 
- omogočiti priseljevanje novih prebivalcev in s tem oživljanje podeželja. 

Stanje projekta 

Izdelana je tehnična dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje. Čaka se na objavo 3. razpisa 
CLLD. 

OB048-18-0032 - Veronika pot - navdih in priložnost 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

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.  
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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 

 

2.3  Načrtovane aktivnosti  

 

1. Zgodba in njen potencial za razvoj turističnega produkta 
- Knjiga 
- Zloženka 
- Strategija razvoja destinacije z različnimi itinerarji 

 

2. Ozaveščanje o pomenu kulturne dediščine in njena popularizacija 
- Novinarske konference 

- promocijski video in fotografije 

- prisotnost na socialnih omrežjih 

- zunanja občasna razstava 

- Veronikin festival 

- promocijski artikli 

 
3. Celovito doživetje ljubezenske zgodba 
- delavnice za dostopnost kulturne dediščine ranljivim skupinam 
- skupna spletna stran 
- tematska ureditev Veronikine poti (Pot brezmejne ljubezni) – grad Žovnek in Ojstrica (LAS SSD), 
Kartuzija Jurklošter (LAS Raznolikost podeželja), Dvor Veliki Tabor (LAG Zagorje-Sutla), Planina pri 
Sevnici (LAS Od Pohorja do Bohorja), grad Fridrihštajn (LAS Bogastvo podeželja), grad Vurberk (LAS 
Po poteh dediščine) 
- vodnik po Veronikini poti z lokalnimi ponudniki 
- digitalizacija tematske poti 
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4. Povezava potencialov kulturne dediščine z lokalno ponudbo 
- izdelava celostne grafične podobe 
- strokovno usposabljanje turističnih delavcev 
- delavnice za proizvajalce spominkov 
- delavnice novih načinov predstavitve kulturne dediščine 
- razvoj gastronomsko-ljubezenskih doživetij 
 
5. Vodenje in koordinacija operacije 
- Vodenje in koordinacija operacije 

Stanje projekta 

Projekt je prijavljen na razpis. Čaka se na odločitev Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, ki bo znana predvidoma marca 2019. 

11029003 - Zemljiške operacije 

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

OB048-15-0030 - LIFE13 NAT/SI000314 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Glavni cilj projekta je izvedba konkretnih naravovarstvenih akcij, s katerimi bomo izboljšali habitatne 

razmere in posledično vzpostavili ugodno stanje ohranjenosti za močno ogrožene gozdne ptice (divji petelin, 

gozdni jereb, belohrbti detel in triprsti detel), edini par orla belorepca na Kočevskem ter izjemno ranljiv 

podzemni ekosistem s človeško ribico kot glavnim indikatorjem stanja podzemnih voda. V sklopu projekta 

bomo na terenu preizkusili različne ukrepe za povečevanje količin odmrle biomase, s postavitvijo 

prehranjevalnih ograj bomo popestrili prehransko bazo za gozdne kure, z vzpostavitvijo posebnega 

prometnega režima na gozdnih cestah bomo zagotovili mirne cone. Varstva habitata orla belorepca se bomo 

lotili z vzpostavitvijo video nadzora nad gnezdom in zimskih krmiščem, vzpostavitvijo ribolovnega režima 

na in ob jezeru ter ureditvijo infrastrukture za obiskovalce z novo učno potjo, opazovalnimi stolpi ter 

urejenim infocentrom v kulturnem domu v Kočevski Reki. Za varstvo podzemnega habitata bomo najprej 

izvedli obsežne biološke in kemijske analize podzemne vode, glavni poudarek pa bo na čiščenju najbolj 

onesnaženih vodnih jam, zapiranju dostopa do njih z lesenimi in kamnitimi ograjami ter na obsežni 

komunikaciji s pristojnimi strokovnimi službami ter glavnimi povzročitelji onesnaženja podzemne vode. 

Stanje projekta 

Projekt se izvaja in se zaključi konec februarja 2019.  

OB048-18-0040 - Vaški dom Slovenska vas 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Cilj projekta je zagotoviti prostore za izvajanje lokalnih nalog javnega pomena s strani krajevnih skupnosti 
v Slovenski vasi, s čimer se bo omogočil tudi skupen objekt za druženje, ki bo prispeval h izboljšanju in 
kvaliteti življenja na podeželju. 

Stanje projekta 

Za novogradnjo objekta je že izdelana projektna dokumentacija. 
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12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 

12079001 - Oskrba s toplotno energijo 

OB048-15-0066 - Energetska oskrba mesta 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Namen in cilj: Namen  projekta je razvoj sistema daljinskega ogrevanja v Občini Kočevje tako v pogledu 
širitve sistema kot kvalitete oskrbe. Cilj je pridobitev projektnih podlag za širitev in izboljšave ter 
gradnjo dopolnitve sistema. Projekt je trajne narave, saj je potrebna nemotena oskrba in rast sistema. 

Stanje projekta: v izvajanju 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

OB048-15-0069 - Podgorska ul. od križišča do priključka CGP 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

 

Namen in cilj Predmet predvidenega gradbenega posega je rekonstrukcija Podgorske ulice (LC 
172021) od križišča z LC 172421 do priključka CGP v Kočevju. V sklopu rekonstrukcije ceste je 
potrebno urediti hodnike za pešce, komunalno infrastrukturo in obnovitev vseh obstoječih hišnih 
priključkov oziroma dovozov do objektov. 

 

V letu 2019 se planirajo sredstva za odkup zemljišč v višini 2.000 €. 

Stanje projekta 

V letu 2019 se izvedejo postopki za nakup preostalih zemljišč potrebnih za investicijo. 

OB048-15-0071 - Rekonstrukcija Roške c. 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Namen in cilj Predmet predvidenega gradbenega posega je rekonstrukcija državne ceste RT 917 
(Roška cesta). V sklopu investicije se bo izvedlo: 

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

 
- povečanje prometne varnosti 
- izboljšanje tehničnih elementov 
- prometne razbremenitev naselja 
- nadomestitev dotrajanih delov ceste 
- izboljšanje stanja okolja 

 

Stanje projekta 

Projekt je v izvajanju, izvajalec del je pričel z izvedbo 4. faze projekta v naselju Željne, v letu 2019 sledi 
izvedba del na celotni trasi. 

Kazalniki: 

- dolžina novourejenih površina za pešce  

- dolžina novourejenih površin za pešce 

- število novourejenih avtobusnih postajališč 

OB048-16-0022 - Investicijsko vzdrž. mestnih in primestnih cest 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Občina Kočevje je skladno z veljavno zakonodajo odgovorna za nemoten in varen promet na področju, 
ki ga pokriva. 

Pogoj za varnost so urejene in vzdrževane prometne površine, katere se vzdržujejo skladno z veljavno 
zakonodajo, programi za vzdrževanje in posodabljanje ter glede na razpoložljiva finančna sredstva. 
Investicijsko vzdrževanje zajema vzdrževanje in gradnjo lokalnih cest, javnih poti ter trgov, gradnjo in 
investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi 
varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa-grbine) ter druga manjša vzdrževalna dela za povečanje 
varnosti na prometnih površinah.  

V letu 2019 se bo pristopilo k pripravi projektnih dokumentacij za rekonstrukcijo Prešernove ulice, 
odseka med Reško in Roško cesto, Kolodvorske in Bračičeve ulice.  

   Stanje projekta 

 V letu 2019 se pristopi k pripravi projektnih dokumentacij. 
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OB048-17-0003 - Popravilo mostov 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik). Izboljšanje varnosti pri prečkanju obeh 
dotrajanih mostov v vasi Livold. 

Stanje projekta V letu 2018 smo že popravili most v Livoldu pri cerkvi, v letu 2019 pa je na vrsti most št. 
2 v Livoldu. 

OB048-18-0013 - Rekonstrukcija ceste Breg-Mlaka 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

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 so namenjena za nepredvidene manjše stroške ki se lahko pojavijo v fazi izvedbe.  

Cilji projekta: 

 
- povečanje prometne varnosti 
- izboljšanje tehničnih elementov 
- nadomestitev dotrajanih delov ceste 
- izboljšanje stanja okolja 

Stanje projekta 

Izvedba ureditve ceste v letu 2019 

Kazalniki: 

- dolžina novourejenih površin za pešce 

OB048-18-0014 - Prenova in revitalizacija mestnega jedra 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Investicija je v javnem interesu, zaradi potrebe po fizični in vsebinski prenovi ter revitalizaciji mestnega 
jedra.  

Območje obdelave je dotrajano v smislu podzemne javne infrastrukture, obdelave gornjega sloja 
(oblikovanje in materiali), funkcionalne razporeditve uporabe prostore ne služijo več sodobnim potrebam 
uporabnikov tega območja in zato je investicija potrebna (Načrt za prenovo ploščadi iz leta 2009, ki ga je 
stroka zavrnila, vse aktivnosti v projektu Vsi na ploščad 2016). Prav tako so potrebne aktivnosti za 
spodbujanje javnega programa v mestnem jedru, za modernizacijo ponudbe in izgleda lokalov da bi uspešno 
konkurirali vsebinam na robu mesta, na način, da obiskovalci do storitev dostopajo brez avtomobilov. 
Mestno jedro je preobremenjeno s stoječim in tranzitnim prometom, kar bo prenova rešila.  

Cilj je celovito, strokovno in s sodelovanjem prebivalcev obdelati široko mestno jedro v obsegu cca 
25000m2.  

Pridobilo bi se kvalitetno idejno zasnovo za ureditev preko natečaja, različne ideje za ureditev prometa in 
preveritev le – teh, umestitev umetniških inštalacij z namenom ustvarjanja vsebine v javnem prostoru in 
uporabe le –tega brez avtomobila, spodbudilo dejavnosti v pritličjih z javno vsebino, zmanjšalo stoječi in 
tranzitni promet, povečala gostota pešcev in kolesarjev, povečala prehodnost, dostopnost  in varnost za te 
uporabnike, ki bi se v mestu večkrat in za dlje časa zadržali, povečala bi se možnost igre v javnem prostoru, 
povečal bi se potencial celotnega mestnega jedra. Vse to pa vpliva na vrednost nepremičnin, kvaliteto 
bivanja občanov, podobo mesta, turistični obisk, potencial za male podjetnike v mestu. Ž 

Kazalniki: število natečajnih rešitev, število delujočih poslovnih prostorov, število dnevnih obiskovalcev, 
število dogodkov za javnost v mestnem jedru, število pobud za urejanje, površina prenovljenega območja, 
javno mnenje o kvaliteti, vsebini, podobi (anketiranje) 
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Stanje projekta 

Projekt se še ne izvaja, prva predvidena faza za leto 2019 je ponovno sodelovanje z javnostjo, izvedba 
začasnih prometnih sprememb v starem delu mesta in izvedba strokovnega natečaja.  

OB048-18-0026 - Urejanje krožišč 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

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. Sredstva na postavki se namenijo tudi za 
pripravo projektne dokumentacije za ureditev krožišča pri ZD v Kočevju.  

 
Cilji projektov urejanja krožišč:  

 
- povečanje prometne varnosti 
- izboljšanje tehničnih elementov 
- prometne razbremenitev naselja 
- nadomestitev dotrajanih delov ceste 
- izboljšanje stanja okolja 

Stanje projektov 

Za izvedbo projekta ureditev krožišča na križišču glavne ceste G2-106, odsek 0264 Kočevje – Livold v 
km 0,765 z Ljubljansko cesto v Kočevju potekajo postopki za izbiro izvajalca del, ki jih vodi MZI, DRSI.   

Za ureditev krožišča ter površin za pešce v Livoldu je izdelana projektna dokumentacija PZI. Predvidene 
aktivnosti v 2019: podpis sofinancerskega sporazuma, parcelacija, odkupi zemljišč ter izvedba 
projekta.  

Kazalniki: 

- dolžina novourejenih površina za kolesarje 

- dolžina novourejenih površin za pešce 

- število novourejenih prehodov za pešce  
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OB048-18-0033 - Izgradnja protihrupne ograje v industrijski coni 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Stanje projekta 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

OB048-17-0007 - Avtobusna postajališča 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

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. 

Stanje projekta 

V letu 2019 se pristopi k pripravi projektne dokumentacije ter ureditvi avtobusnega postajališča v 
Novih Lazih. 

OB048-18-0004 - Ureditev kolesarskih povezav v občini Kočevje 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Namen investicije je izgradnja oziroma ureditev kolesarskega omrežja v občini Kočevje s čimer se 
bo: 

- povečala prometna varnost in povečala ekonomska učinkovitost 

- znižali stroški (stroški porabe goriva, časa) ter povečale potovalne hitrosti uporabnikov ceste 

- izboljšala dnevna mobilnost in dostopnost 

- zmanjšale emisije hrupa in škodljivih plinov na okolje 

Stanje projekta:   

V letu 2019 se bo dokončala investicijska in projektna dokumentacija in vršili se bodo odkupi zemljišč 
za kolesarske povezave, za nadaljnjih letih pa se bo vršila gradnja in financiranje. 

 

OB048-18-0007 - Trajnostna mobilnost 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

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

Projekt se izvaja s sofinanciranjem Ministrstva za infrastrukturo, vrednost projekta je:  

- projekt PREHODI ZA PEŠCE: skupna vrednost projekta je 91.269,99 EUR, v letu 2019 potrebnih 
42.749,84 EUR za ureditev prehoda na TZO. 

- projekt INFRASTRUKTURA ZA KOLESARJE: pogodba za 188.384,27 € sofinanciranje 129.548,98 €.  

Kazalniki:  

- Število po sodobnih principih urejenih prehodov za pešce 

- število izvedenih postaj za javno izposojo koles 

- število koles za javno izposojo 

- število novih parkiranih mest za kolesarje  

- število elementov  dodatne opreme za pešce in kolesarje na javnih površinah 

Stanje projekta 

- Dela se izvajajo. V letu 2018 je bil urejen en prehod za pešce na Ljubljanski cesti, v letu 2019 pa se 
pristopi še k ureditvi prehoda za pešce na TZO v Kočevju.   

- Izvedene 4 postaje za izposojo koles v mestu Kočevje  

- izvedenih 6 novih parkirišč za kolesarje z opremo v mestu Kočevje  

OB048-18-0008 - Prometna signalizacija 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Stanje projekta 

13029004 - Cestna razsvetljava 

OB048-15-0073 - Javna razsvetljava 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

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. 

Sredstva na postavki so namenjena stroškom plačila energije, omrežnine ter rednega vzdrževanja JR. 
Del sredstev pa se bo v letu 2019 namenilo tudi za prestavitev prižigališč v Mahovniku in na Reški cesti 
ter postavitev dodatnih luči JR  na mestih kjer je to potrebno zaradi zagotavljanja enakomerne 
osvetljenosti prometnih površin. Predvidena je postavitev dodatnih svetilk na Ljubljanski cesti, 
Mahovniku, Oneku, Mestnem Logu, Nabrežju, Črnem Potoku, Klinji vas, Kočevski Reki ter Roški cesti 
pri lekarni. 

Stanje projekta 

Program se izvaja na letni ravni v povezavi z izkazanimi potrebami  po vzdrževanju se izvaja skozi 
celo leto. 
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13039001 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške 
infrastrukture 

OB048-15-0074 - Nivojski prehodi čez železniške proge 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

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.  

Stanje projekta 

V fazi priprava elaborata za ureditev prometne signalizacije na nivojskih prehodih, izvedba sledi v 2019.  

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 

OB048-15-0029 - Razvoj odprtega širokopasovnega omrežja 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Stanje projekta 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

OB048-17-0065 - Izgradnja podjetniškega inkubatorja Kočevje 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) Cilj Podjetniškega inkubatorja Kočevje je zgraditi 
nov objekt za razširitev prostorskih kapacitet. Z investicijo bo inkubator omogočil osnovno 
infrastrukturo za gospodarsko dejavnost in razvoj podjetništva, kar bo posledično pripomoglo k 
povečanju dodane vrednosti in zmanjšanju brezposelnosti na območju Kočevskega. Investicija bo 
torej vplivala na gospodarski razvoj občine in širše regije.   

Kvantitativni cilji oz. rezultati projekta 

- 1 podprt investicijski projekt podjetniškega inkubatorja 
- cca. 1.600 m2 novih površin podjetniškega inkubatorja 
- 6 podprtih podjetij v roku dveh let od zaključka operacije 
- 15 novo ustvarjenih delovnih mest v podprtih podjetjih v roku dveh let od zaključka operacije 

Stanje projekta 

V letu 2019 bomo izdelali projektno dokumentacijo in dokončali postopek za sofinanciranje ter tudi 
že začeli gradnjo objekta, ki ga bomo predvidoma končali v letu 2020. 

OB048-18-0005 - Spodbujanje podjetništva 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Namen projekta je dodeljevanje nepovratnih sredstev v obliki dotacij in subvencij, ki se razpišejo z 
javnim razpisom za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Kočevje. Po Pravilniku o dodeljevanju 
finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Kočevje je 
možno razpisati sedem različnih ukrepov, na katere se lahko prijavijo samostojni podjetniki, mikro, 
mala in srednja podjetja. Neposredni učinek je nepovratna finančna pomoč upravičencem pri realizaciji 
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njihovih investicijskih in drugih projektov ter zmanjšanje brezposelnosti v občini. Kazalniki, s katerimi 
se merijo učinki so število prejemnikov sredstev za investicije in povprečna višina sredstev na 
prijavitelja ter število sofinanciranih zaposlitev in samozaposlitev.  

Stanje projekta 

Razpis se objavlja vsako leto, ukrepi in višina sredstev za posamezen ukrep se določijo z vsakokratnim 
razpisom. 

 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

OB048-18-0001 - Turistična oprema 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Namen projekta je dodelitev 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. Cilj je poenotenje videza zunanje opreme 
pravnih oseb, ki opravljajo turistično ali gostinsko dejavnost, z destinacijsko znamko z namenom 
krepitve turistične prepoznavnosti občine.  

Stanje projekta 

Sredstva se dodeljujejo z vsakokratnim javnim razpisom.  

OB048-18-0002 - Ureditev Željnskih jam 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Namen projekta je ureditev Željnskih jam v skladu z Načrtom ureditve, za turistične namene. Cilj je 
urediti jame na način, da se zamenjajo dotrajane lesene ograje, table pred jamo in stopnice ter sanacija 
usedlin premogovega prahu iz jezera na koncu jame in s tem odprtje naravnega rova za izhod iz jame.  

Stanje projekta 

Pred pričetkom del je treba pridobiti vsa ustrezna soglasja in mnenja ustreznih organizacij ter 
ministrstva za okolje in prostor. Načrt ureditve je trenutno v fazi pridobivanja mnenja s strani Zavoda 
RS za varstvo narave.  

OB048-18-0037 - Trajnostna mobilnost in turizem na kolesih 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

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  pokriva 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 
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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. 

Vsebinski sklopi operacije  

Vsebinski sklop 1: Vzpostavitev oziroma razširitev sistema izposoje koles  

- Širitev sistema izposoje koles z novimi postajami na podeželju in/ali mestnem jedru oziroma 

nadgradnja že obstoječih postaj  

- Vzpostavitev sistema izposoje koles 

- Informatizacija – obveščanje lokalnega prebivalstva, dostopnost informacij o sistemu 

- Ogled dobre prakse s strani partnerskega LAS iz Irske 

Vsebinski sklop 2: Vključevanje ranljivih skupin 

- usposobiti/izobraziti določene osebe v t.i. promotorje kolesarstva in trajnostne mobilnosti, ter 

obenem sistema izposoje koles 

- vključitev promotorjev v teden trajnostne mobilnosti (aktivnosti v vseh LAS-ih) 

- izvedba usposabljanj za uporabo sistema izposoje koles za ranljive skupine 

- vzpostaviti kulturo kolesarjenja med lokalnim prebivalstvom 

Vsebinski sklop 3: kreacija sodobnega inovativnega turističnega paketa v navezavi na trajnostno 
mobilnost  

- kreacija vsaj enega turističnega paketa/LAS v navezavi na trajnostno mobilnost  

- ogled dobre prakse slovenski LAS pri partnerskem LAS-u na Irskem 

- priprava in tisk promocijskega materiala za turistični paket 

Vsebinski sklop 4: promocijske aktivnosti 

- promocija rezultatov operacije – priprava skupne brošure z opisom operacije, prikazom sistemov 

izposoje koles in inovativnih turističnih paketov 

- izdelava promocijskih majčk operacije  

Vsebinski sklop 5: vodenje in koordinacija 

- vodenje in koordinacija aktivnosti operacije 

- delovna srečanja LAS (5 delovnih srečanj) – okrogla miza ali predavanja s strokovnjaki 

Gre za vzpostavitev sistema izposoje koles in  izvedba novih parkirnih mest z opremo v ob kampu na 
Rudniškem jezeru in ob otroškem igrišču v Dolgi vasi. 

V okviru investicije gre za: 

 Dobavo, montažo in vzpostavitev računalniškega sistema za izposojo koles. Sistem bo deloval po 
principu izposoje kolesa in vračila kolesa uporabnikov na kateri koli od razpoložljivih postaj in 
omogočati javni dostop do koles po načelu samopostrežbe. 

 dobavo in montažo dveh postaj za izposojo koles samopostrežnega sistema z vso pripadajočo 
opremo, pri čemer mora imeti vsaka postaja sedem samostojnih priključnih mest za kolesa, 
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 kupljena bo 8 kom koles, in sicer po štiri na vsaki postaji, 

 dobavljeni in montirani nasloni za navadna kolesa na dveh lokacijah, po izgledu in funkciji enakih kot 
že izvedeni nasloni za kolesa v mestu, 

 dobavljena in montirana bodo servisne omarice za kolesarje in  

 dobavo in montažo svetilk pri parkirnih mestih za kolesarje, kjer je to predvideno s projektom.  

Vzpostavljen bo sistem za izposojo koles za uporabnika in upravljavca s programsko opremo, ki 
omogoča registracijo, dostopnost preko telefona, sistem na kraju izposoje, enostaven sistem za 
spremljanje uporabe in nadzor, ustrezna navodila za upravljavca in uporabnika. 

Sistem bo prijazen do uporabnika in dostopen v sezoni 24 ur na dan, 7 dni na teden. Izposoja bo 
omogočena ob predhodni identifikaciji uporabnika na terminalu na enostaven način. Sistem bo 
omogočal spremljanje zasedenosti koles po postajah, podatek pa bo viden na terminalih postaj. Vsi 
fizični deli sistema bodo iz kakovostnih materialov, odpornih na vremenske vplive. 

Stanje projekta 

Projekt je prijavljen na razpis. Čaka se na odločitev Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, ki bo znana predvidoma marca 2019. 

OB048-18-0041 - Zavod za turizem in kulturo 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Transfer Javnemu zavodu za turizem in kulturo Kočevje je namenjen nabavi rabljenega avtomobila za 
potrebe zavoda, nakupu opreme in investicijskemu vzdrževanju turističnih objektov, ki so v upravljanju 
zavoda, hostel Bearlog, camp Jezero, Kulturni dom Kočevska Reka ter Bunker Škrilj.  

Stanje projekta 

Projekt se bo izvajal skladno s sprejetim in potrjenim finančnim in poslovnim načrtom zavoda. 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

OB048-13-0047 - Izgradnja kanalizacijskega sistema 

Namen in cilj: V okviru projekta se gradijo dodatni kanali, ki so potrebni za povezavo posameznih stavb 
na novo zgrajeno kanalizacijsko omrežje. Cilj projekta je priključitev čim več stanovanjskih objektov 
na kanalizacijsko omrežje. 

Stanje projekta: v izvajanju 

OB048-15-0017 - Ureditev infrastrukture v Koblarjih 

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

Ključni cilj načrtovane investicije je varovanje okolja, saj se z investicijo rešuje sedanje prekomerno 
obremenjevanje podtalnice. 

Stanje projekta: Projektna dokumentacija je v izdelavi. 
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OB048-15-0021 - Ureditev infrastrukture v Klinji vasi 

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

Ključni cilj načrtovane investicije je varovanje okolja, saj se z investicijo rešuje sedanje prekomerno 
obremenjevanje podtalnice. 

Stanje projekta: Projektna dokumentacija je v izdelavi 

OB048-15-0023 - Ureditev infrastrukture v Cvišlerjih 

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

Ključni cilj načrtovane investicije je varovanje okolja, saj se z investicijo rešuje sedanje prekomerno 
obremenjevanje podtalnice. 

Stanje projekta:  Projektna dokumentacija je v izdelavi. 

OB048-15-0025 - Ureditev infrastrukture v Gorenju 

Namen in cilj Namen projekta je izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacijskega 
sistema v naselju Gorenje. Naselje šteje cca 369 prebivalcev in ima cca 78 objektov, ki se bodo 
priključevali na kanalizacijski sistem. Za naselje Gorenje   je predviden ločen  sistem odvajanja in 
čiščenja odpadne vode, ki se jo preko  javne kanalizacije odvaja v centralno čistilno napravo. 

Ključni cilj načrtovane investicije je varovanje okolja, saj se z investicijo rešuje sedanje prekomerno 
obremenjevanje podtalnice. 

Stanje projekta:  Pridobljeno gradbeno dovoljenje, v izdelavi je PZI. 

OB048-15-0036 - Vgradnja MKČN 

Namen in cilj Sredstva se namenijo za vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav na poselitvenih 
območjih, kjer mora po operativnem programu odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju občine 
Kočevje,  odvajanje  zagotavljati občina. Male komunalne čistilne naprave se vgradijo na lokacijah, kjer 
bi bila izgradnja javnega kanala zaradi oddaljenosti objektov neracionalna. 

Stanje projekta:v izvajanju v skladu s potrebami. 

OB048-17-0027 - Modernizacija kanalizacijskega omrežja 

Namen in cilj: Namen investicije je sanacija črpališča pri vrtcu Ostržek ter prestavitev ČN Željne na 
lokacijo v naselju Morava. Cilj investicije je odprava izpadov črpališča ter varovanje okolja in podtalnice 
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Stanje projekta: izdelana projektna dokumentacija tako za sanacijo črpališča kot tudi za vgradnjo ČN. 

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 

OB048-07-0046 - Občinski prostorski načrt (Strategija in ) 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Namen in cilj projekta je tehnično in vsebinsko izboljšati OPN ter ga uskladit z novo prostorsko 
zakonodajo (Zurep-2). Umestiti in vzpostavit območje nove gospodarske cone (do 50 ha) za potrebe 
širjenja površin za gradnjo industrijsko – poslovnih objektov. Cilj je tudi zajeti pobude občanov in jim 
s tem omogočit razvoj in širitev stanovanjskih, poslovnih in družbenih potreb. 

Stanje projekta 

V izvajanju (obdelava pobud ter strokovne podlage, ki so podlaga za začetek postopka). 

16039001 - Oskrba z vodo 

OB048-07-0143 - Vodovod Suha krajina 

Namen in cilj: Izgradnja vodovoda Suha Krajina bo omogočala normalno vodooskrbo vasi Mala gora, 
Vrbovec Polom, Seč in naprej v občino Dobrepolje, ter vasi Stari Log, Smuka in naprej v občino 
Žužemberk, Mirna peč in Dolenjske toplice.  

Stanje projekta V izvajanju, v letu 2019 bodo dokončani še: oba črpališča in vodohrana ter 
razbremenilnik Stari log in Polom. 

OB048-07-0144 - Vodovod Kočevje - Ribnica - Sodražica 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Namen je zanesljivejša oskrba s pitno vodo, kazalniki na ravni operacije pa so: izgradnja 3 čistilnih 
naprav za pitno vodo, 65.570 m vodovodov, 11 črpališč in 4 vodohranov. 

Stanje projekta 

V izvajanju 

OB048-17-0054 - Modernizacija in vzdrževanje vodovodov 

Namen in cilj Namen projekta je rekonstrukcija vodovodnega omrežja v sklopu rekonstrukcije in 
obnove cestišč.  

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

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

16039003 - Objekti za rekreacijo 

OB048-15-0080 - Vzdrževanje parkov, zelenic in drugih površin 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Cilji projekta so vzdržno urejati in vzdrževati javne površine s primernim investicijskim vzdrževanjem, da se 
zagotovi varnost na javnih površinah in ustrezno kvaliteto javnega prostora. Neposredni učinek projekta se 



 

414 

 

kaže na vizualni podobi in uporabi (odnos ljudi) javnega prostora, kar vpliva na izgled mesta, ter počutje 
občanov in gostot uporabe javnih mest. Cilj je povečevati število (zadovoljnih) uporabnikov in zmanjševati 
neurejene površine ter zmanjšati vandalizem na javnih površinah.  

Kazalniki: površina urejenih zelenih površin, tekoči metri urejenih živih mej in gredic, število novo posajenih 
dreves, število obrezanih in posekanih dreves, število prenovljene urbane opreme, tekoči metri novo 
urejenih ali prenovljenih poti v javnem prostoru. 

Stanje projekta 

Projekt se izvaja vsakoletno. 

OB048-17-0023 - Otroško igrišče -srce soseske 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

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. 

Glavne aktivnosti: 

1. Rekonstrukcija otroškega igrišča s postavitvijo igral 
2. Izdelava in postavitev 2 informativnih tabel o pomenu ločevanja odpadkov in s pravili obnašanja 

na igrišču 
3. Organizacija 32 delavnic na temo igranja, zdravega življenja, o pomenu športnih aktivnostih v 

različnih življenjskih obdobjih 
4. Objava vabil na radijski postaji 
5. Objava vabil in poročil o poteku projekta na zavihku spletne strani Občine Kočevje, Komunale 

Kočevje d.o.o. in facebook profilu projekta 
6. Izdelava in postavitev urbane opreme 
7. Izdelava vzorčnega primera urbane opreme za ločevanje odpadkov 
8. Organizacija sestankov partnerjev 
9. Koordinacija in nadzor dela nad podizvajalci 
10. Izdelava poročila o projektu 
11. Izvedba dogodka »dan srce soseske« ob zaključku projekta s predstavitvijo opravljenega dela 
12. Izdelava brošure o poteku in rezultatih projekta 

Pričakovani rezultati operacije: 

A. Koordinacija partnerjev,1-krat mesečno sestanki partnerjev, skupaj 9 sestankov 
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B. Usklajeno delo s podizvajalci, 7 sestankov 
C. Pripravljena poročila, 2 sestanka 
D. Urejeno igrišče na površini 1800 m2 
E. Izdelana  brošura o ločevanju odpadkov,  
F. Izdelana informativna tabla o ločevanju odpadkov,  
G. Izdelan brlog za žuželke,  
H. Urejen zeliščni vrt,  
I. Narejen glasbeni portal,  
J. Vzpostavljen zavihek na spletni strani www.kocevje.si 
K. Vzpostavljen facebook profil projekta 
L. Izdelana zasnova urbane opreme – koši za ločevanje,  
M. Izdelan vzorčen primer urbane opreme,  
N. Organiziranih 32 delavnic, 280 udeležencev 
O. Objavljena vabila na radiu,  
P. Objavljena vabila na spletni strani,  
Q. Objavljena vabila na facebook profilu, 
R. Objavljena poročila o poteku projekta na facebook profilu,  
S. Izdelana tabla o pravilih obnašanja na igrišču 
T. Izveden dogodek »dan srce soseske« ob zaključku projekta,  
U. Izdelana brošura o poteku in rezultatih projekta. 

Ciljne skupine: 

1. Prebivalci soseske in širše lokalne skupnost 
2. Nevladne organizacije in lokalna društva 
3. Šole 
4. Starejši 
5. Otroci 
6. Ženske 
7. Osebe z motnjami v duševnem razvoju 

Vse aktivnosti od bodo namenjene ranljivim skupinam. 

PREDSTAVITEV INVESTICIJE – izgradnja otroškega igrišča 

PRIPRAVLJALNA IN GRADBENA DELA 

- Splanirati teren po načrtu;  

- Urediti utrjeno pot  

- Urediti utrjeno podlago za postavitev igral in urbane opreme 

SADILNA IN SETVENA DELA 

- Pripraviti teren za setev trate in posejati travno mešanico za vzdržljive trate.  
- Strokovno obrezati obstoječa drevesa  
- Zasaditi živo mejo po načrtu 
- Zasaditi nova drevesa na lokacijo po načrtu.  

ZAKLJUČNO OBLIKOVANJE 

- Umestiti kompleks urbane opreme na lokacijo po načrtu  
- Umestiti igrala na lokacijo po načrtu 

 

Stanje projekta 

Projekt je bil že septembra 2017 odobren s strani LAS Od Turjaka do Kolpe, čaka se na odločbo 
Ministrstva za kmetijstvo. 

http://www.kocevje.si/
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OB048-17-0030 - Upravljanje otroških igrišč 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Investicija je v javnem interesu, zaradi potrebe po prenovi vseh otroških igrišč, razen lokacije Gaj (prenova 
v 2017) in Podgorska ulica med bloki (prenova v 2018). Na področju urejanja otroških igrišč se v občini ni 
izvajalo potrebnih posegov okvirno 20 let, zato so vsa dotrajana in najpomembneje, ne ustrezajo zakonskim 
zahtevam glede varnosti na igriščih javnih površin (Ministrstvo za gospodarstvo, 2008).  

Pobudo za redno upravljanje in pa predvsem investicijsko vzdrževanje oziroma prenove igrišč je podala 
strokovna služba občinske uprave, zaradi stanja igrišč. Stanje smo pregledali v letu 2016 s sodnim 
izvedencem za otroška igrišča Slavkom Rudolfom, poročilo o pregledu izdano s strani BF, Oddelek za 
lesarstvo. Le to predpostavi menjavo oziroma odstranitev vseh neustreznih (nevarnih) igral in predelavo teh 
javnih površin v sodobno urejene kvalitetne površine za igro.  

Cilj je vzpostaviti zakonskim predpisom ustrezna igrišča, ki ponujajo vsem dostopen kvaliteten javni prostor 
za igro.  

Igrišča bi tako postala varna po merilih, ki jih predpisuje ministrstvo za varna otroška igrišča, pa tudi igra 
in preživljanje prostega časa kvalitetno. Stroški vzdrževanja bi se zmanjšali vsaj za obdobje 5 – 10 let, saj 
bi bilo okvar in nujno potrebnih popravil manj. Vzdrževanje bi narastlo samo zaradi začetnega večjega 
vzdrževanja novih nasadov (drevnina, trajnice), dokler se ti ne vrastejo in vzpostavijo vzdržno vegetacijo.  

Kazalniki:  

- število prenovljenih igrišč 

- površina prenovljenih območij 

- število novih igral 

- število nove opreme 

- površina / dolžina novih zasaditev  

- javno mnenje (anketiranje) 

Stanje projekta 

Projekt je v izvajanju glede na razpoložljiva sredstva. Vzdrževanje in upravljanje je nujno, investicije se 
izvajajo glede na razpoložljiva sredstva.  

OB048-17-0055 - Vaška igrišča 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Namen  in cilj projekta je ureditev 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 in so z uveljavitvijo Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Kočevje (Ur. L. RS, št. 71/2016) 
– v nadaljevanju OPN, ki je stopil v veljavo dne 30.11.2016 izgubila status kmetijskega zemljišča in so 
sedaj opredeljena kot stavbna zemljišča, ki se nahajajo v območju zelenih površin z oznako ZS (površine 
za oddih, rekreacijo in šport). 

Za ureditev statusa navedenih površin je potrebno predhodno izvesti parcelacijo po meji OPN, v 
nadaljevanju pa tudi pogodbeno urediti lastništvo predmetnih parcel (pogodba o neodplačnem prenosu 
zemljišč na podlagi 16.b člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 19/10 – uradno prečiščeno besedilo, 56/10 – ORZSKZ16, 14/15 – ZUUJFO in 9/16 – ZGGLRS)).  
Pri nekaterih igriščih pa je potrebno poleg prenosa iz SKZG RS za ureditev lastništva delež odkupiti tudi od 
fizičnih oseb. 

Obstoječa športna igrišča po vaseh bistveno pripomorejo k razvoju podeželja ter dvigu kvalitete bivanja, 
zato je ureditev statusa teh igrišč še kako pomembna.  
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Stanje projekta 

Projekt se bo izvajal dokler ne bo urejen premoženjsko pravni status vseh obstoječih vaških igrišč.  

OB048-18-0039 - Zeleni sistem reke Rinže 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Investicija je v javnem interesu, zaradi potrebe po urejanju varnih rečnih bregov ter zagotavljanja 
dostopnosti obrežja in povezljivosti starega mestnega jedra za pešce in kolesarje z urejenimi zelenimi 
površinami.  

Pobudo je podala strokovna služba občinske uprave, zaradi prostorskih dokumentov, ki dokazujejo 
potrebo, in tudi interakcije z občani pri različnih participatornih dogodkih glede obrežja (Urbani sprehod v 
letu 2016, vse aktivnosti v projektu Vsi na ploščad 2016, delavnice v sklopu ETM v letu 2017, pobude za 
umestitev skulptur ob reko Festival lesa 2017, 2018). 

Cilji :  

Pridobiti kvalitetno idejno zasnovo za ureditev preko natečaja, usklajeno s prebivalci, z izvedbo projekta 
pa bi povečati stik z reko za občane, odstraniti parkirna mesta od reke, omogočiti površine za hojo in 
kolesarjenje ob reki, omogočiti privlačen in kvaliteten odprti prostor za preživljanje prostega časa ob reki, 
zasaditi več drevnine in drugih trajnih rastlin za boljše funkcioniranje obvodnega ekosistema in čistočo 
reke kot tudi za bolj primerne prostore za druženje, povečati vsebino programa ob reki Rinži, povečati 
estetsko in identitetno vrednost obvodnega prostora v Kočevju, povečati vzdrževanje območja zaradi bolj 
intenzivne rabe. 

Kazalniki:  

- število prejetih natečajnih rešitev 

- površina prenovljenega območja 

- število participatornih dogodkov  

- število nove opreme 

Stanje projekta 

Projekt se še ne izvaja, prva predvidena faza za leto 2019 je izvedba strokovnega natečaja.  

16039004 - Praznično urejanje naselij 

16059001 - Podpora individualni stanovanjski gradnji 

OB048-17-0025 - Subvencije za energetsko sanacijo objektov 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Stanje projekta 

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

OB048-15-0059 - Obnova in pridobitev novih stanovanj 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

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

Stanje projekta 

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

OB048-15-0060 - Investicijsko vzdrževanje stanovanj 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Občina Kočevje upravlja 201 stanovanje, ki jih namenja reševanju stanovanjske problematike 
upravičencem po prednostnem redu, na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa za stanovanja. 
Najemnina za stanovanja je namenski prihodek in se ga znotraj integralnega proračuna namenja 
izvajanju programa investicijskega vzdrževanja. Namen in cilji investicijskega vzdrževanja stanovanj je 
izboljšava stanja stanovanjskega fonda, povečanje uporabnosti in vrednosti stanovanj, boljša 
energetska učinkovitost objektov ter izboljšanje kakovosti bivanja v obstoječem stanovanjskem fondu 
najemnikov teh stanovanj. 

Stanje projekta 

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

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 

OB048-12-0043 - OPPN Turjaška 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Stanje projekta 

OB048-17-0057 - Komunalno opremljanje industrijske cone LIK –III 

Namen in cilj projekta: 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, …) 

Stanje projekta: izdelana investicijska dokumentacija, v izdelavi je projektna dokumentacija 

OB048-18-0036 - Komunalno opremljanje cone NOLIK 

Namen in cilj projekta:  Cilj je komunalno opremiti  bivšo poslovno cono NOLIK  v velikosti 10 ha, kar 
obsega izgradnjo ceste, vodovoda, vročevoda, fekalne in meteorne kanalizacije, javne razsvetljave. 
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S predvidenimi posegi bo Občina Kočevje zagotovila dodatno infrastrukturno opremljena zemljišča oz. 
površin za obstoječa podjetja ter za potencialne nove investitorje, ki bodo ustvarjali nove zaposlitve, s 
tem pa vplivali na zmanjšanje brezposelnosti, gospodarsko rast, zmanjšanje odseljevanja iz občine itd. 

Po pridobitvi projektne dokumentacije, kjer bo znana ocenjena vrednost investicije bomo pristopili k 
izdelavi investicijske dokumentacije DIIP in IP ter projekt prijavili na dogovor za razvoj regij. 

Stanje projekta: Po sprejemu proračuna za leto 2019 bomo pristopili k izdelavi projektne 
dokumentacije. 

Stanje projekta 

16069002 - Nakup zemljišč 

OB048-15-0083 - Nakup zemljišč 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Namen in cilj projekta je predviden za realizacijo projektov, urejanju premoženjskih pravnih razmerij na 
nepremičninah v zasebni lasti, na katerih je zgrajena infrastruktura v lasti občine Kočevje, zaradi 
uresničevanja lokalnih zadev oziroma nalog javnega pomena ter zaradi kompleksnih ureditev posameznih 
območij. 

Stanje projekta 

V pripravi 

 

OB048-15-0084 - Menjava zemljišč 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Namen in cilj projekta je menjava zemljišč, zaradi realizacije izvedbenih prostorskih aktov oziroma investicij 
ter urejanja premoženjskopravnih razmerij, na nepremičninah v zasebni lasti, na katerih je že zgrajena javna 
infrastruktura v lasti občine Kočevje. 

Stanje projekta 

V pripravi 

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 

OB048-15-0013 - Rekonstrukcija in dozidava ZD Kočevje 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Namen izboljšanje delovnih pogojev in s tem kvalitetnejše storitve, kazalnik pa je povečanje površin 
Zdravstvenega doma za 302 m2 in izgradnja novih 52 parkirnih mest za zaposlene. 

Stanje projekta 

V izvajanju 

OB048-17-0032 - Nakup opreme - ZD Kočevje 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Stanje projekta 
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OB048-17-0058 - Preventivni programi v zdravstvu 

Namen in cilj 

Zdravstveni dom Kočevje se prijavlja na razpis «Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter 
njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih – sklop1«, ki ga je objavilo 
Ministrstvo za zdravje 13.10.2017. V primeru, da Zdravstveni dom Kočevje pridobi razpisa sredstva za 
izvajanje, se bodo v Zdravstvenem domu uvedli nove aktivnosti, in sicer: 

- delovanje novih struktur v zdravstvenih domovih za podporo izvajanju integrirane preventive kroničnih 
bolezni in zmanjševanju neenakosti v zdravju, 

- delovanje centrov za krepitev zdravja, 

- izvajanje nadgradenj pri preventivnih pregledih otrok in mladostnikov, 

- izvajanje dodatnih preventivnih aktivnosti patronažne službe, 

- aktivnosti za zagotavljanje enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin, 

- vzpostavitev in delovanje struktur na ravni lokalne skupnosti po modelu skupnostnega pristopa za 
krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju. 

Za izvajanje zgoraj naštetih aktivnosti bo moral ZD vzpostaviti delovanje naslednjih strokovnih skupin: 

- strokovno skupino ZD za preventivo, 

- koordinativni tim za PZV otrok in najstnikov, 

- preventivni tim za otroke in mladostnike posamezne šole, 

-koordinativni tim za preventivno zdravstveno varstvo odraslih, 

- integriran CKZ, 

- tim za izvajanje programa za krepitev zdravja ter aktivnosti za krepitev zdravja in zmanjševanja 
neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti. 

Ustanoviteljica javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje je Občina Kočevje. V 1. členu Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje (Uradni list RS, št. 63/2014, 84/2015) je 
določeno, da se javni zavod ustanovi za opravljanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni. 

V 26. členu prej citiranega Odloka so ZD dane v upravljanje nepremičnine, katere lastnica je Občina 
Kočevje. Med te nepremičnine sodi tudi stavba ZD, Roška cesta 20, ki se nahaja na parcelni številki 
1485/6, k.o. Kočevje. V tej stavbi se v drugem prostoru tudi nahajajo prostori, ki bodo namenjeni za 
izvajanje preventivnih programov. Ker je Občina Kočevje kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati 
ustrezne delovne pogoje za izvajanje programov ZD, se bo prijavila na že prej omenjeni javni razpis 
Ministrstva za zdravje, in sicer na sklop 2. Občina Kočevje bo izvedla investicijo (rekonstrukcijo 
obstoječih prostorov), kupila pohištveno opremo in opremo, ki je določena v razpisu. 
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Stanje projekta:  

V letu 2019 se predvideva izvedba v celoti zaradi zastoja gradnje urgence v ZD Kočevje in s tem 
nezmožnosti preselitve uprave ZD v nadomestne prostore. 

 

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 

OB048-18-0038 - Skupaj varni za jutri 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

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  

129.567,72

129.567,72

0,00

0,00 20.000,0040.000,0060.000,0080.000,00100.000,00120.000,00140.000,00

SKUPNA VREDNOST PROJEKTA 

DELEŽ MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE

LASTNA SREDSTVA OBČINA

Vir financiranja
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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. 

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 

 

Ciljne skupine, ki jim je projekt namenjen: 

 Strokovni delavci s področja zdravstva – v smislu povezovanja in izmenjave znanj izkušenj in 

prenos dobrih praks 

 Lokalni deležniki, ki lahko kakorkoli vplivajo oz. doprinesejo k vzpostavljanju mreže AED aparatov 

in k izboljšanju stanja – občine, zavodi, podjetja, …. 

 Ciljna skupina so praktično vsi prebivalci vključenih območij, ki so dovolj stari, da se lahko 

usposobijo za ukrepanje ob srčnem zastoju - Osnovnošolci v 8 in 9 razredu, prostovoljni gasilci, civilna 

zaščita, občani, ….  

 

Glavne projektne aktivnosti 

 

1. Oblikovanje in delovanje strokovne skupine v kateri sodelujejo strokovne osebe, ki že delujejo 

na svojih območjih in so strokovno podkovane v zadevni tematiki  

Aktivnosti strokovne skupine: 
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- Pregledajo in poročajo o stanju na vključenem območju – kakšna je mreža AED aparatov, ali se 

že izvajajo usposabljanja in za koga, kakšne so potrebe območja, … 

- Skupina naredi plan za prenos dobre prakse – npr. na Koroškem deluje  Iniciativa za AED, ki je 

civilno združenje vseh, ki so pripravljeni sodelovati pri širjenju mreže javno dostopnih AED …. 

- Skupina poskrbi tudi za širjenje oz. ozaveščanje lokalnih deležnikov – kdo bo podprl nadaljnja 

prizadevanja po zaključku projekta??? 

- Skupina pripravi/dopolni/izboljša programe usposabljanja za različne ciljne skupine 

prebivalstva – teorija in praksa 

- Skupina pripravi program za usposabljanje inštruktorjev, ki bodo potem izvajali delavnice na 

domačem območju 

- Priprava vsebin za brošuro/priročnik, ki bo uporabno gradivo za nadaljnje delo 

- Priprava vsebin za informativni material – plakati, zloženke, …. 

2. Priprava, oblikovanje in tisk Priročnika in ostalih informativnih materialov, ki bodo enaki za 

celotno območje sodelujočih LAS. Planira se tudi nakup roll-up oz. pingvinov oz. drugih materialov… 

(predlogi?) 

 

3. Priprava in izvedba delavnic za posamezne ciljne skupine na območjih vključenih LAS – prve 

delavnice mogoče (kot pilotno) izvedejo inštruktorji iz drugih LAS ali pa združena ekipa inštruktorjev, 

ki jo sestavi strokovna skupina projekta – a. izmenjava izkušenj in znanj ter njihova implementacija na 

območje LAS, b. organizacija skupnih delovnih procesov z izmenjavo virov in opreme,  c. promocija 

novih proizvodov, praks, postopkov in tehnologij, d. vključevanje ranljivih skupin, …..(iz javnega razpisa 

MKGP) 

 
4. Investicija – nakup in montaža AED aparatov, nakup opreme za izvajanje usposabljanj (lutke, 

učni AED aparat, …)  

Stanje projekta 

Projekt je prijavljen na razpis. Čaka se na odločitev Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
ki bo znana predvidoma marca 2019. 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina 

OB048-17-0033 - Projekt PROTECHT, Interreg central Europe 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Stanje projekta 

OB048-17-0068 - Muzej - oprema 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Namen projekta je nakup fotoaparata za delovanje Pokrajinskega muzeja. Dolgoročni cilj 
omenjenega projekta pa je izboljšava dokumentov za stalne zbirke in arhiva muzeja. 

Stanje projekta 

Za izvedbo projekta se načrtuje zbiranje ponudb za nakup fotoaparata. 
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18029002 - Premična kulturna dediščina 

OB048-17-0061 - Projekt-Kočevarski spomeniki 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Namen projekta je obnova spominskih obeležij kulturne dediščine starih Kočevarjev oz. ureditev 
kočevarskih pokopališč.  

Stanje projekta 

Za izvedbo projekta se načrtuje zbiranje predlogov za leto 2019. 

OB048-18-0035 - Obnova spomenikov 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Namen projekta je obnova spominskih obeležij na območju občine Kočevje,namenjena pa so 
konzerviranju in restavriranju spomenikov NOB in vojne za Slovenijo.  

Stanje projekta 

Za izvedbo projekta se načrtuje zbiranje predlogov za leto 2019. 

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 

OB048-17-0069 - Knjižnica - investicijsko vzdrževanje 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Namen investicijskega vzdrževanja je zagotovitev sredstev za sanacijo posedanja dveh prizidkov – 
zahodnega in vzhodnega požarnega stopnišča Knjižnice Kočevje. Cilj investicijskega vzdrževanja je 
odprava poškodovanih delov stavbe. 

Stanje projekta 

Za izvedbo projekta se načrtuje objava Javnega naročila za izvedbo del. 

18039003 - Ljubiteljska kultura 

OB048-15-0054 - IT - kulturna društva 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Namen projekta je objava Javnega poziva društvom, ki delujejo v javnem interesu za nakup opreme. 
Cilj projekta je pomoč društvom in izvajanje njihove redne dejavnosti, ki jo opravljajo v javnem 
interesu. 

Za nakup opreme po Javnem pozivu se šteje: 

- nabava novih enotnih oblačil, ki jih člani kulturnega društva uporabljajo na javnih nastopih, 
- servisiranje in popravilo glasbenih instrumentov, 
- nakup novih glasbenih instrumentov, 
- nakup notne literature, 
- ter ostale tehnične opreme za potrebe izvajanja dejavnosti kulturnega društva. 

Stanje projekta 

Za izvedbo projekta se načrtuje objava Javnega poziva. 
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OB048-17-0062 - RTM Kočevska 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Projekt RTM Kočevska je vpet v občinska kulturna leta, ki izpostavljajo najpomembnejše dogodke in 
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. 

Cilji operacije: 

1. Preko projekta povezati osnovne šole med seboj, da bodo delovale kot partnerke za razvoj ljudi in 
okolja v katerem delujejo.  

2. Širjenje znanja o lokalnem okolju in ljudeh. Za večji učinek bomo uporabili zabavne, interaktivne in 
multidisciplinarne učne metode. VEČJE ZNANJE O LOKALNEM OKOLJU IN PRIKAZ POSEBNIH 
DOGODKOV IN OSEB IZ PRETEKLOSTI KOT NAŠIH POMEMBNIH PREDNOSTI 

3. Na podlagi znanja oblikovati in popularizirati t.i. pozitivno zgodbo, ki je korak k močnejšemu lokal 
patriotizmu, ponosu in samozavesti.  

Glavne aktivnosti: 

1. Seminarji za osnovno šolske učitelje 2018, 2019 in 2020. 
2. Tematski dnevi za osnovnošolce 2018, 2019 in 2020. 
3. Zaključne prireditve za osnovnošolce 2018, 2019 in 2020. 
4. Izdaja zloženke in plakata 2018, 2019 in 2020. 

Pričakovani rezultati operacije: 

Izdelane 3 zloženk, 4800 kom 

Izdelani 3 plakatov, 240 kom 

Izvedene 3 zaključne prireditve, 4200 obiskovalcev 

Izvedena 2 seminarja za učitelje, 300 udeležencev 

Izvedenih 20 delavnic za učitelje, 300 udeležencev 

Izvedene 2 razstave, 12-krat gostovanje 

Izdelan program za izvedbo kulturnega leta, 3-krat 

Izdelani programi tematskih dni, 8-krat 

Izvedenih 21 ponovitev tematskih dni (21 dni X 4 šole= 84 izvedb, 3150 udeležencev 

Izdelano zaključno poročilo 1. faze, 1 kom 

Izdelano zaključno poročilo 2 . faza, 1 kom 

Izvedene 3 novinarske konference 
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Vzpostavljen zavihek na spletni strani www.kocevje.si 1 

Vzpostavljena facebook stran projekta, 1 

Ciljne skupine: 

1. Učenci osnovnih šol iz občine Kočevje. Vključene ranljive skupine so: mladi z motnjo v razvoju, 
Romi in invalidi. 

2. Učitelji osnovnih šol v občini Kočevje. Vključena ranljiva skupina so ženske. 
 

Kazalniki: 

Izdelane 3 zloženk, 4800 kom 

Izdelani 3 plakatov, 240 kom 

Izvedene 3 zaključne prireditve, 4200 obiskovalcev 

Izvedena 2 seminarja za učitelje, 300 udeležencev 

Izvedenih 20 delavnic za učitelje, 300 udeležencev 

Izvedene 2 razstave, 12-krat gostovanje 

Izdelan program za izvedbo kulturnega leta, 3-krat 

Izdelano zaključno poročilo 1. faze, 1 kom 

Izdelano zaključno poročilo 2 . faza, 1 kom 

Izvedene 3 novinarske konference 

Vzpostavljen zavihek na spletni strani www.kocevje.si 1 

Vzpostavljena facebook stran projekta, 1 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

18039005 - Drugi programi v kulturi 

18049004 - Programi drugih posebnih skupin 

OB048-15-0055 - IT v posebne skupine 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Namen projekta je objava Javnega poziva društvom, in sicer investicijsko vzdrževanje in izboljšave 
poslovnih prostorov, ki jih imajo v lasti . Cilj projekta je zagotovitev nemotenega delovanja izvajanja 
osnovne dejavnosti, druženje članov kot tudi širše javnosti. 

Stanje projekta 

Za izvedbo projekta se načrtuje objava Javnega poziva. 

18059001 - Programi športa 

OB048-17-0043 –POKRITJE BALINIŠČA NA TRATI 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Namen investicijskega transfera je zagotovitev sredstev za izvedbo pokritja balinišča na Trati. Cilj 
investicije je zagotoviti ustrezne pogoje za občane in Balinarski klub. 

http://www.kocevje.si/
http://www.kocevje.si/
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Stanje projekta 

Za izvedbo projekta se načrtuje objava javnega naročila. 

19029001 - Vrtci 

OB048-15-0056 - Investicijsko vzdrževanje - VRTEC 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Namen investicijskega transfera je zagotovitev sredstev za sanacijo talnih oblog v igralnicah in 

sanitarijah v enotah Čebelica in Kekec. Cilj investicije je odprava pomanjkljivosti  ugotovljenih ob 

inšpekcijskem pregledu. 
Stanje projekta 

V pripravi. 

OB048-17-0014 - Izgradnja 16-oddelčnega vrtca v občini Kočevje 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Namen investicije je izgradnja novega objekta za potrebe izvajanja predšolske vzgoje, ki bo združil dve 

obstoječi enoti, in sicer enota Čebelica in enota Kekec v eno, 16-oddelčno, enoto. Investicijo bi izvedli 

v javno-zasebnem partnerstvu, v katerem bi zasebni partner sprojektiral in izgradil vrtec, ki bo 

zadostoval zahtevam Občine. V letu 2019 bodo sredstva namenjena za zaključek postopka javno-

zasebnega partnerstva, pripravo Investicijskega programa ter izvajanje super nadzora nad postopkom 

javno-zasebnega partnerstva, preostali delež bo namenjen za pokrivanje  stroške svetovanja in 

morebitno dodatno potrebo po izdelavi dokumentacije. 

Cilj investicije je zagotoviti ustrezne prostorske kapacitete za izvajanje vzgojno-varstvenih dejavnosti, 

povečati učinkovito rabo energije in energetsko učinkovitost javnih objektov, izboljšati pogoje za delo 

strokovnega osebja in predvsem zagotoviti normativne in minimalne tehnične pogoje, ki jih določa 

Pravilnik o normativnih in minimalnih tehničnih pogojih za prostore in opremo vrtca. 

 

Stanje projekta 

Aktivnosti so se pričele v letu 2017 s pripravo projektne in investicijske dokumentacije za izgradnjo, 

in sicer izdelavo geodetskega načrta, projektne naloge, izvedba postopka javno-zasebnega partnerstva 

in izdelava investicijske dokumentacije (DIIP, PID, IP). V letu 2018 smo nadaljevali z izvedbo postopka 

javno-zasebnega partnerstva in izvedbo projektnega natečaja. Postopek izbire zasebnega partnerja se 

nadaljuje v letu 2019, medtem ko sta bili na projektnem natečaju izbrani dve rešitvi, ki sta predmet 

konkurenčnega dialog z zasebnikom. 

19039001 - Osnovno šolstvo 

OB048-15-0057 - Investicijsko vzdržev. in oprema v osnovnih šolah 
 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Namen investicije so vzdrževalna dela in posodobitve dotrajane opreme v šolah. Šolam so delno 

zagotovljena sredstva v obliki investicijskih transferov, za preostali del bo ustanovitelj sam določil 

prioritet za vsako šolo posebej. Transferi so predvideni za OŠ Zbora odposlancev, OŠ Ob Rinži, OŠ 

Stara Cerkev in OŠ Ljubo Šercer, primarno se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje nakupa ITK 
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opreme v sklopu razpisa SIO 2020, ki je potekal že v letu 2018. Cilj investicije je izboljšanje pogojev 

za delo v šolah. 
 

Stanje projekta 

Pripravlja se pregled stanje in določitev prioritetnih posegov. 

 

OB048-17-0015 - Osnovna šola Ob Rinži 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Namen investicije je sanirati sanitarije, ki so dotrajane in so bile deležne inšpekcijskega pregleda, ob 

katerem so bila ugotovljene pomanjkljivosti in ob katerem je bil izrečen ukrep po odpravi le-te. Ocena 

posega znaša cca 90.000,00 eur. 

Poleg sanacije sanitarij so sredstva predvidena za zamenjavo dotrajanega in razpadlega stavbnega 

pohištva na objektu OŠ Ob Rinži, in sicer zagotavljajo bi k investiciji pristopili fazno (2019, 2020, 2021). 

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 ter zagotoviti 

varnost učencev na šoli. 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. Na posamezno fazo so predvidena sredstva v 

višini 330.000,00 eur.  

 

Stanje projekta 

Občinski svet je junija 2016 sprejel Investicijski  program za projekt »Energetska in druga nujna 

sanacija Osnovne šole Ob Rinži«. V letu 2017 je bil objavljeno javno naročilo »Zamenjava stavbnega 

pohištva na OŠ Ob Rinži, ki pa je bil neuspešen, saj je ponudbena cena edinega ponudnika presegla 

zagotovljena sredstva v proračunu. Ostali ukrepi, opredeljeni v IP, niso bili izvedeni. V letu 2018 je bila 

izvedena investicija  - sanacija strehe, v letu  2019 pa se fazno pristopi k zamenjavi stavbnega pohištva. 

Sanacija sanitarij ni del sprejetega IP, pripravljen je popis del, ki bo podlaga za izvedbo javnega 

naročila. 
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70 - MIR 

06039001 - Administracija občinske uprave 

OB048-15-0088 - Osnovna sredstva-MIR 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Stanje projekta 

91 - KS Kočevska Reka  

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

OB048-15-0089 - Vaški domovi 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Stanje projekta 

16039003 - Objekti za rekreacijo 

OB048-15-0092 - Ureditev objektov za rekreacijo 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Stanje projekta 

16039005 - Druge komunalne dejavnosti 

OB048-15-0093 - Ureditev zelenic in vaških jeder 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Stanje projekta 

92 - KS Šalka vas 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

OB048-15-0094 - Delovanje ožjih delov 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Stanje projekta 

OB048-15-0095 - Vaški domovi 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Stanje projekta 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

OB048-15-0096 - Asfaltiranje cest 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 
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Stanje projekta 

16039003 - Objekti za rekreacijo 

OB048-15-0098 - Ureditev objektov za rekreacijo 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Stanje projekta 

16039005 - Druge komunalne dejavnosti 

OB048-15-0099 - Urejanje zelenic in vaških središč 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Stanje projekta 

93 - KS Ivan Omerza 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

16039003 - Objekti za rekreacijo 

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 

94 - KS Stara Cerkev 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

OB048-15-0103 - Vzdrževanje drugih objektov 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Stanje projekta 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

OB048-15-0104 - Ceste 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Stanje projekta 

16039005 - Druge komunalne dejavnosti 

OB048-15-0106 - Ureditev javnih površin,parkov in vaških jeder 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Stanje projekta 

95 - KS Poljanska dolina 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 
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13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

OB048-15-0107 - Asfaltiranje 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Stanje projekta 

16039003 - Objekti za rekreacijo 

OB048-15-0123 - Ureditev igrišč in drugih javnih površin 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Stanje projekta 

96 - KS Kočevje mesto 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

16039003 - Objekti za rekreacijo 

OB048-15-0110 - Ureditev igrišč in parkov 

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik) 

Stanje projekta 

 


