OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA - leto 2022

1543 - Urad Vlade Republike Slovenije za
demografijo
Poslanstvo predlagatelja finančnega načrta
Urad opravlja naslednje naloge:
- spremlja in analizira demografska gibanja na nacionalni ravni in v posameznih regijah;- pripravlja strateške državne dokumente in
politike s področja demografije ter usklajuje in nadzira njihovo izvajanje;
- pripravlja in koordinira ukrepe institucij na državni ravni s področja demografske politike ter spremlja in usklajuje njihovo
izvajanje;
- pripravlja in izvaja ključne državne projekte, ki so v skladu z državno demografsko strategijo in vplivajo na izboljšanje
demografskih kazalnikov;
- pripravlja, vodi in izvaja lastne projekte s področja demografske politike, ki so financirani iz proračuna Republike Slovenije in
skladov Evropske unije;
- Vladi Republike Slovenije in pristojnim ministrstvom predlaga sprejetje potrebnih ukrepov na področju oskrbe in položaja
starejših, medgeneracijskega sodelovanja in solidarnosti ter družinske politike;
- v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi koordinira bivanjsko politiko starejših, s poudarkom na neinstitucionalnih oblikah bivanja in
medgeneracijskega sobivanja;
- v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi pripravlja, koordinira in izvaja ukrepe na področju demografske politike v skladu s
specifičnimi regijskimi demografskimi izzivi;
- izvaja ozaveščanje družbe o demografskih izzivih, o spremenjenih medgeneracijskih razmerjih, o potrebi po medgeneracijskem
sodelovanju ter ozaveščanje o posameznikovi odgovornosti do aktivnega staranja;
- pri opravljanju svojih nalog sodeluje z upravnimi organi, raziskovalnimi in drugimi organizacijami ter nevladnimi organizacijami;
- spremlja demografsko politiko drugih držav, vzpostavlja sodelovanje s podobnimi institucijami v državah članicah Evropske unije
in drugimi državami ter predlaga Vladi Republike Slovenije posnemanje dobrih praks za izboljšanje demografske slike v Republiki
Sloveniji.

Obrazložitev predloga proračuna Republike
Slovenije za leto 2022
Delovanje predlagatelja finančnega načrta prispeva k doseganju ciljev naslednjih podprogramov, programov in
politik:
20 - SOCIALNA VARNOST
2008 - Dolgotrajna oskrba
200803 - Urejanje demografskih vprašanj
Proračunski uporabniki znotraj predlagatelja finančnega načrta:
1543 - Urad Vlade Republike Slovenije za demografijo

Proračunski uporabniki ter njihovi neposredni učinki

Stran 1 od 3

OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA - leto 2022

1543 - Urad Vlade Republike Slovenije za demografijo
Oris proračunskega uporabnika
Urad opravlja naslednje naloge:
- spremlja in analizira demografska gibanja na nacionalni ravni in v posameznih regijah;
- pripravlja strateške državne dokumente in politike s področja demografije ter usklajuje in nadzira njihovo izvajanje;
- pripravlja in koordinira ukrepe institucij na državni ravni s področja demografske politike ter spremlja in usklajuje njihovo izvajanje;
- pripravlja in izvaja ključne državne projekte, ki so v skladu z državno demografsko strategijo in vplivajo na izboljšanje demografskih kazalnikov;
- pripravlja, vodi in izvaja lastne projekte s področja demografske politike, ki so financirani iz proračuna Republike Slovenije in skladov Evropske
unije;
- Vladi Republike Slovenije in pristojnim ministrstvom predlaga sprejetje potrebnih ukrepov na področju oskrbe in položaja starejših,
medgeneracijskega sodelovanja in solidarnosti ter družinske politike;
- v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi koordinira bivanjsko politiko starejših, s poudarkom na neinstitucionalnih oblikah bivanja in
medgeneracijskega sobivanja;
- v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi pripravlja, koordinira in izvaja ukrepe na področju demografske politike v skladu s specifičnimi regijskimi
demografskimi izzivi;
- izvaja ozaveščanje družbe o demografskih izzivih, o spremenjenih medgeneracijskih razmerjih, o potrebi po medgeneracijskem sodelovanju ter
ozaveščanje o posameznikovi odgovornosti do aktivnega staranja;
- pri opravljanju svojih nalog sodeluje z upravnimi organi, raziskovalnimi in drugimi organizacijami ter nevladnimi organizacijami;
- spremlja demografsko politiko drugih držav, vzpostavlja sodelovanje s podobnimi institucijami v državah članicah Evropske unije in drugimi
državami ter predlaga Vladi Republike Slovenije posnemanje dobrih praks za izboljšanje demografske slike v Republiki Sloveniji.

20 - SOCIALNA VARNOST
2008 - Dolgotrajna oskrba
200803 - Urejanje demografskih vprašanj

Opis podprograma
Urad spremlja in analizira demografska gibanja na nacionalni ravni in v posameznih regijah, pripravlja strateške državne dokumente in politike s
področja demografije ter usklajuje in nadzira njihovo izvajanje. Naloge urada so tudi, da pripravlja in koordinira ukrepe institucij na državni ravni s
področja demografske politike ter spremlja in usklajuje njihovo izvajanje; pripravlja in izvaja ključne državne projekte, ki so v skladu z državno
demografsko strategijo in vplivajo na izboljšanje demografskih kazalnikov. Nadalje so naloge urada, da pripravlja, vodi in izvaja lastne projekte s
področja demografske politike, ki so financirani iz proračuna Republike Slovenije in skladov Evropske unije.
Vladi Republike Slovenije in pristojnim ministrstvom predlaga sprejetje potrebnih ukrepov na področju oskrbe in položaja starejših,
medgeneracijskega sodelovanja in solidarnosti ter družinske politike. V sodelovanju s pristojnimi ministrstvi koordinira bivanjsko politiko starejših,
s poudarkom na neinstitucionalnih oblikah bivanja in medgeneracijskega sobivanja. V sodelovanju z lokalnimi skupnostmi pripravlja, koordinira in
izvaja ukrepe na področju demografske politike v skladu s specifičnimi regijskimi demografskimi izzivi; izvaja ozaveščanje družbe o demografskih
izzivih, o spremenjenih medgeneracijskih razmerjih, o potrebi po medgeneracijskem sodelovanju ter ozaveščanje o posameznikovi odgovornosti do
aktivnega staranja. Pri opravljanju svojih nalog sodeluje z upravnimi organi, raziskovalnimi in drugimi organizacijami ter nevladnimi organizacijami.
Urad tudi spremlja demografsko politiko drugih držav, vzpostavlja sodelovanje s podobnimi institucijami v državah članicah Evropske unije in
drugimi državami ter predlaga Vladi Republike Slovenije posnemanje dobrih praks za izboljšanje demografske slike v Republiki Sloveniji.

1543-20-0001 - Delovanje Urada Vlade RS za demografijo
Opis ukrepa
Na podlagi 25. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije je Vlada Republike Slovenije izdala Odlok o ustanovitvi in nalogah Urada Vlade Republike
Slovenije za demografijo ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Urad opravlja naslednje naloge: spremlja in analizira demografska
gibanja na nacionalni ravni in v posameznih regijah;pripravlja strateške državne dokumente in politike s področja demografije ter usklajuje in nadzira
njihovo izvajanje; pripravlja in koordinira ukrepe institucij na državni ravni s področja demografske politike ter spremlja in usklajuje njihovo
izvajanje; pripravlja in izvaja ključne državne projekte, ki so v skladu z državno demografsko strategijo in vplivajo na izboljšanje demografskih
kazalnikov; pripravlja, vodi in izvaja lastne projekte s področja demografske politike, ki so financirani iz proračuna Republike Slovenije in skladov
Evropske unije; Vladi Republike Slovenije in pristojnim ministrstvom predlaga sprejetje potrebnih ukrepov na področju oskrbe in položaja starejših,
medgeneracijskega sodelovanja in solidarnosti ter družinske politike; v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi koordinira bivanjsko politiko starejših,
s poudarkom na neinstitucionalnih oblikah bivanja in medgeneracijskega sobivanja; v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi pripravlja, koordinira in
izvaja ukrepe na področju demografske politike v skladu s specifičnimi regijskimi demografskimi izzivi; izvaja ozaveščanje družbe o demografskih
izzivih, o spremenjenih medgeneracijskih razmerjih, o potrebi po medgeneracijskem sodelovanju ter ozaveščanje o posameznikovi odgovornosti do
aktivnega staranja; pri opravljanju svojih nalog sodeluje z upravnimi organi, raziskovalnimi in drugimi organizacijami ter nevladnimi organizacijami;
spremlja demografsko politiko drugih držav, vzpostavlja sodelovanje s podobnimi institucijami v državah članicah Evropske unije in drugimi
državami ter predlaga Vladi Republike Slovenije posnemanje dobrih praks za izboljšanje demografske

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
Neposredni učinki
C7924 - Vzpostavitev delovanja organa
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Prispeva k rezultatu: C7929 - Izvajanje ukrepov na področju demografske politike
Vzpostavitev delovanja Urada za demografijo

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I10919

Delovanje organa

VIR

ME

IZH. LETO

IZH. VREDNOST

LETO

Cil. VREDNOST

Dos. VREDNOST

št

2020

5,00

2020

5,00

0,00

2021

19,00

0,00

2022

19,00

0,00

2023

19,00

0,00

Vhodni kazalniki
ID

VHODNI KAZALNIK

ME

LETO

VREDNOST

IK400000

Število zaposlenih pri neposrednem PU

Število

2022

19,00

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZVRS

Zakon o Vladi Republike Slovenije (ZVRS)

1543-20-S002 - Projekti demografske politike
Opis skupine projektov
Projekti demografske politike

Neposredni učinki
C7925 - Izvajanje projektov demografske politike
Prispeva k rezultatu: C7929 - Izvajanje ukrepov na področju demografske politike

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I10908

Izvajanje projektov demografske politike

VIR ME IZH. LETO
1

2020

IZH. VREDNOST

LETO Cil. VREDNOST

Dos. VREDNOST

0,00

2020

1,00

0,00

2021

5,00

0,00

2022

10,00

0,00

2023

15,00

0,00
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