
 

_____________________________________________________________________________________________ 
Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel:+386 (1) 230 63 30, fax:+386 (1) 230 63 36 

                                                                                         

Številka: 842-1/2017/3 
Datum: 24. 10. 2017 
 
 
 
Uprava RS za zaščito in reševanje 
Vojkova cesta 61 
 
1000 Ljubljana 
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ZADEVA: DOPOLNILO K PRIPOMBAM K NAČRTU VARSTVA PRED NARAVNIMI IN 
DRUGIMI NESREČAMI ZA LETO 2018 
 
Spoštovani, 
 
v nadaljevanju vam naknadno posredujemo predlog uvrstitve v letni načrt varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami pod točko 7 – Mednarodno sodelovanje. 
 
Občina Kočevje je partner v mednarodnem projektu teritorialnega sodelovanja »ProtecHT2save – 
Ocena tveganj in trajnostna zaščita kulturne dediščine v spreminjajočem se okolju«, ki se izvaja v 
okviru programa Interreg SREDNJA EVROPA.  
 
podrobnejše informacije o projektu. 

1. Izvedbeni rok: projekt traja od 1. julija 2017 do 30. junija 2020; 
2. Nosilec projekta: Inštitut za atmosferske vede in podnebje – Nacionalni raziskovalni svet iz 

Bologne 
3. Sodelujoči partnerji: Inštitut za teoretično in uporabno mehaniko Češke akademije znanosti 

in Mestno okrožje Praga – Troja s Češke, Univerza za kontinuirano izobraževanje Krems – 
Donavska univerza Krems iz Avstrije, Okrožje Bielsko – Biala in Regionalna razvojna 
agencija Bielsko-Biala iz Polske, Občina Ferrara iz Italije, Okrožje Baranya iz Madžarske. 
mesto Kaštela iz Hrvaške ter Občina Kočevje iz Slovenije. 

4. Kazalniki projekta:  

 Nabor obstoječih baz, zemljevidov, arhivov in načrtov na področju ovene tveganj za 
klimatske spremembe (poplave, mestne poplave ter požare, ki so posledica suše), 

 Izdelava lokalnih zemljevidov z oceno tveganj na področju klimatskih sprememb in 
zaščite kulturne dediščine, 

 Priročnik z naborom možnih prilagoditev in ublažitev vplivov posledic klimatskih 
sprememb na kulturno dediščino, 

 Orodje za analizo ranljivosti kulturne dediščine kot podlaga za sprejemanje 
odločitev, 

 Priročnik o dobrih in slabih praksah zaščite kulturne dediščine v sistemu upravljanja 
s tveganji, 
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 Mednarodne strategije za zaščito kulturne dediščine v primerih naravnih nesreč 
(poplav, mestnih poplav ter požarov, ki so posledica suše), 

 Priročnik z najboljšimi mednarodnimi strategijami reševanja, 
 Pilotna izvedba novih lokalnih strategij za zaščito kulturne dediščine, 
 Lokalni načrti za izboljšanje usposobljenosti javnega in zasebnega sektorja za 

obvladovanje tveganj za kulturno dediščino v nujnih primerih. 
 

5. Proračunska postavka: Občina Kočevje ima za celoten projekt odprto proračunsko postavko 
ProtecHt štev. 3518032. 

6. Višina rezerviranih proračunskih sredstev: celoten projekt je vreden 2,15 mio EUR. Iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj je za Občino Kočevje za tri leta izvedbe projekta 
rezerviranih 161.185,50 EUR. Občina Kočevje bo so-financirala projekt v višini 28.444,50 
EUR.   

 
Lepo pozdravljeni, 
 
 
 

                                                                                                 
                                                                                  Robert SMRDELJ  
                                                                         Predsednik Združenja občin Slovenije 


