
   

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 PROGRAMA DELA 
IN FINANČNI NAČRT 

POSLOVANJA 
URBANISTIČNEGA INŠTITUTA RS 

ZA OBDOBJE 2019 - 2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, oktober 2018 



   

 

2 Plan dela in finančni načrt poslovanja Urbanističnega inštituta RS za obdobje 2019–2023 

 

  



   

 

 Program dela in finančni načrt Urbanističnega inštituta RS za obdobje 2019-2023 3 

Vsebina 
 

1. Povzetek Programa dela UIRS za obdobje 2019–2023 ........................................................................... 5 
2. Znanstveno – raziskovalna usmeritev UIRS ............................................................................................. 5 
2.1. Vizija ........................................................................................................................................................ 5 
2.2. Poslanstvo ............................................................................................................................................... 7 
2.3. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih petletnega programa dela  za obdobje 2014 -2018 ................. 7 
2.3.1. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v preteklih letih ............................................................ 8 
2.3.1.1. Poročilo o realiziranih investicijah in investicijskih vlaganjih z viri financiranja  

v obdobju 2014 - 2018 .......................................................................................................................... 11 
2.3.1.2. Poročilo o realiziranem kadrovskem načrtu v obdobju 2014 - 2018 .................................................... 12 
2.3.1.3. Poročilo o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem v obdobju 2014 - 2018 .................... 14 
2.3.2. Ocena učinkov raziskovalne dejavnosti UIRS v obdobju 2014 – 2018 in doprinos  

k razvoju znanosti in družbe .................................................................................................................. 14 
2.3.3. Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju  

programa dela 2014 - 2018 ................................................................................................................... 14 
2.3.4. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi ............................................................... 14 
2.4. Zakonske podlage in dokumenti razvojnega načrtovanja, ki opredeljujejo delovanje UIRS ................. 14 
2.5. Predstavitev UIRS .................................................................................................................................. 16 
2. 5. 1. Organiziranost UIRS .............................................................................................................................. 16 
2. 5. 2. Osnovni podatki o raziskovalni in razvojni dejavnosti UIRS .................................................................. 16 
2. 5. 3. Struktura sredstev in odhodkov UIRS ................................................................................................... 18 
2. 5. 4. Okolje UIRS ............................................................................................................................................ 19 
2.6. Ključna področja delovanja UIRS in znanstveno-raziskovalne usmeritve UIRS ..................................... 19 
2.7. Pomen znanstveno-raziskovalne usmeritve UIRS za razvoj znanosti  

v širšem (svetovnem) merilu ................................................................................................................. 19 
2.8. Pomen znanstveno-raziskovalne usmeritve UIRS za razvoj Slovenije ................................................... 20 
2.9. Dolgoročni cilji UIRS .............................................................................................................................. 21 
3. Program raziskovalne dejavnosti UIRS z opredelitvijo obsega javne službe  

ter raziskovalnega dela za trg za obdobje 2019–2023 .......................................................................... 22 
3.1. Program raziskovalne dejavnosti UIRS, strukturiran po raziskovalnih področjih  

in družbenih izzivih ................................................................................................................................ 22 
3.2. Podporna dejavnost raziskovalni dejavnosti UIRS ................................................................................ 24 
3.2.1. Infrastrukturni program UIRS ................................................................................................................ 24 
3.2.2. Druga podporna dejavnost UIRS ........................................................................................................... 25 
3.2.2.1. Splošno .................................................................................................................................................. 25 
3.2.2.2. Finančno računovodske zadeve ............................................................................................................ 25 
3.2.2.3. Pravne zadeve ....................................................................................................................................... 26 
3.2.2.4. Kadrovske zadeve .................................................................................................................................. 26 
3.2.2.5. Vključevanje v projekte ......................................................................................................................... 27 
3.2.2.6. Ukrepi varovanja in zagotavljanja varstva pri delu ............................................................................... 27 
3.2.2.7. Delovanje informacijsko-komunikacijske (IKT) podpore ....................................................................... 28 
3.2.2.8. Zagotavljanje sistema dokumentiranja in arhiviranja gradiva .............................................................. 28 
3.2.2.9. Internet/ intranet UIRS ......................................................................................................................... 29 
3.2.2.10. Izobraževanje zaposlenih ...................................................................................................................... 29 
3.2.2.11. Notranji nadzor poslovanja ..................................................................................................................... 30 
3.2.2.12. Mednarodna dejavnost UIRS .................................................................................................................. 30 



   

 

4 Plan dela in finančni načrt poslovanja Urbanističnega inštituta RS za obdobje 2019–2023 

 

3.3. Opredelitev obsega javne službe ter raziskovalnega dela za trg .......................................................... 31 
3.3.1. Opis ciljno raziskovalnih programov (CRP) v okviru ARRS in različnih ministrstev ............................... 31 
4. Program drugih dejavnosti UIRS z opredelitvijo obsega javne službe  

ter dela za trg za obdobje 2019 - 2023 ................................................................................................. 32 
4.1. Program drugih dejavnosti UIRS ........................................................................................................... 32 
4.1.1. Opis strokovnih nalog v okviru ministrstev ........................................................................................... 32 
4.1.2. Knjižnična dejavnost UIRS ..................................................................................................................... 36 
4.1.3. Uredniška dejavnost UIRS ..................................................................................................................... 36 
4.1.4. Organiziranje predavanj........................................................................................................................ 37 
4.1.5. Organiziranje razstav ............................................................................................................................ 37 
4.2. Opredelitev obsega javne službe ter dela za trg ................................................................................... 37 
4.3.1. Kriteriji oziroma ključi za opredelitev posameznih prihodkov  

in odhodkov kot javno službo oziroma tržno dejavnost ....................................................................... 37 
5. Program investicij in investicijskega vzdrževanja za obdobje 2019 - 2023 ........................................... 37 
6. Kadrovska projekcija razvoja s sistemizacijo programskih  

in infrastrukturnih skupin za obdobje 2019 - 2023 ............................................................................... 38 
7. Projekcija dolgoročnega finančnega načrta UIRS v obdobju 2019–2023 ............................................. 39 
7.1. Analiza prihodkov ................................................................................................................................. 40 
7.2. Analiza odhodkov.................................................................................................................................. 41 
 

 

 

  



   

 

 Program dela in finančni načrt Urbanističnega inštituta RS za obdobje 2019-2023 5 

1. Povzetek Programa dela UIRS za obdobje 2019–2023 
 

Na podlagi akta o ustanovitvi Urbanističnega inštituta Republike Slovenije (v nadaljevanju UIRS) mora Inštitut 
pripraviti petletni program dela, ki mora vsebovati znanstveno-raziskovalne usmeritve, program raziskovalne 
dejavnosti z opredelitvijo obsega javne službe ter raziskovalnega dela za trg, opredelitev infrastrukturnega 
programa, fiksne stroške upravljanja Inštituta, programa investicij in investicijskega vzdrževanja ter pridobivanje 
stvarnega premoženja, fiksne stroške za financiranje instrumentalnih centrov in zbirk ter sistemizacijo programskih 
in infrastrukturnih skupin. 

Na podlagi usmeritev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (dopis MIZŠ, št. 0140-19/2017/9 z dne 11. 6. 
2018, prejem po elektronski pošti dne 15. 6. 2018) je Inštitut pripravil Program dela za obdobje 2019–2023. 

Program dela za obdobje 2019-2023 temelji na strategiji delovanja Urbanističnega inštituta Republike Slovenije, ki 
jo je za obdobje od 2019-2023 sprejel znanstveni svet Inštituta junija 2018. V strategiji, ki naj bi jo Inštitut zasledoval, 
so glavni poudarki na novih področjih, ki so se v zadnjih letih pokazala kot prednostna na področju upravljanja s 
prostorom, njegovimi viri in z dejstvom, da se prebivalstvo na zemlji eksponentno povečuje in njegova življenjska 
doba podaljšuje. Zato je potrebno pri ravnanju s prostorom, ki je naša dobrina ravnati kar se da trajnostno in pri tem 
imeti v mislih, da ga moramo ohranjati tudi za naše prihodnje rodove. Ta področja obsegajo pametna mesta (ang. 
Smart Cities), eko sistemske storitve (ang. Eco System Services) in na naravi temelječe rešitve (ang. Nature Based 
Solutions), trajnostna mobilnost in nizkoogljična družba, demografske spremembe in staranje prebivalstva, ter razvoj 
novih metod in novih IT orodij za izvajanje načrtovalskih procesov ter prikaz stanj, sprememb in simulacij razvoja 
prostora. 

Sredstva potrebna za delo Inštituta bomo zagotavljali s prijavami na raziskovalne razpise, ki jih v okviru Ministrstva 
za izobraževanje, znanost in šport organizira Agencija za raziskave Republike Slovenije, preko javnih naročil za 
Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, z udeležbo na Evropskih razpisih 
za raziskovalne in druge programe, ki zadevajo prej omenjena področja, ter s ponudbo našega znanja drugim 
uporabnikom po Sloveniji in tujini.  

 

2. Znanstveno – raziskovalna usmeritev UIRS 
 

2.1. Vizija 
Urbanistični inštitut Republike Slovenije je osrednja slovenska znanstvenoraziskovalna ustanova s področja 
planiranja in urejanja prostora ter sorodnih disciplin. Da bi takšen status obdržali še v prihodnosti, se moramo 
konstantno boriti in strokovni javnosti dokazati, da smo najboljši. Spreminjajoče se okoliščine, tako glede pristopov 
k raziskovalnemu delu, kakor glede ključnih dejavnikov, ki vplivajo na uspešno izvajanje raziskovalnega dela, 
predstavljajo nove izzive, s katerimi se moramo stalno soočati in ustrezno in učinkovito spopadati.  

Urbanistični inštitut Republike Slovenije mora tudi v prihodnosti ostati osrednja slovenska 
znanstvenoraziskovalna ustanova s področja planiranja in urejanja prostora ter sorodnih disciplin.  
To bo mogoče doseči le, če bomo sledili naslednjim temeljnim strateškim ciljem: 

1. Doseganje odličnih znanstvenoraziskovalnih rezultatov. 

Na Inštitutu deluje zelo visoko kakovosten raziskovalni program Prostorsko načrtovanje, ki ga sestavljajo raziskovalci 
z različnimi specializacijami na področju načrtovanja in urejanja prostora. Ta program predstavlja jedro znanstvenega 
delovanja Inštituta. Inštitut je leta 2017 uspešno kandidiral na razpisu Javne agencije za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije (ARRS) za sofinanciranje raziskovalnih programov in v okviru programa Prostorsko načrtovanje 
pridobil financiranje za obdobje 2018–2023 v okviru 4,19 FT, kar pomeni 7134 raziskovalnih ur letno. Ta sredstva 
predstavljajo bazo za razvoj znanstvenoraziskovalnega dela in doseganje odličnih znanstvenoraziskovalnih rezultatov 
v obdobju, na katerega se veže ta strategija.  

  



   

 

6 Plan dela in finančni načrt poslovanja Urbanističnega inštituta RS za obdobje 2019–2023 

 

Ključna znanstvena izhodišča omenjenega raziskovalnega programa so: 
 

1. pametna mesta in skupnosti s poudarkom na interpretaciji in vključevanju sodobnih pristopov kot so 
ekosistemski pristop (EsA) in na naravi temelječe rešitve (NBS) ter razvoju uporabe sodobnih IT in GIS-a za 
optimiziranje procesov razvoja mest in skupnosti 

2. trajnostni razvoj s poudarkom na nizkoogljični družbi, prilagajanju podnebnim spremembam z bolj 
učinkovito organizacijo dejavnosti v prostoru, porabo razpoložljivih naravnih virov, učinkovito uporabo 
energije ter sočasnim in usklajenim načrtovanjem drugih sistemov in nosilcev kakovosti bivanja, še 
posebej zelene infrastrukture in mobilnostnih sistemov 

3. kakovost bivanja v vključujočih in zdravih skupnostih s poudarkom na razvoju prostorske demografije, ki 
upošteva strukturne, kulturne in družbeno ekonomske soodvisnosti v prostoru; ter stanovanjske oskrbe 
kot dejavnika kakovosti življenja in blaginje ljudi. 

Skladno z razvojnimi programi EU in raziskovalskimi usmeritvami (Obzorje 2020) ter cilji mednarodnih (UNEP, 2015), 
evropskih (UA-EU, EC, 2016; Transition towards sustainable and liveable urban futures-JPI Urban Europe, 2015; BS, 
EC, 2011) in slovenskih usmeritev (SPRS 2, v pripravi, MOP, 2017; SRS, MGRT, 2017) bodo raziskave in razvoj v okviru 
omenjenega raziskovalnega programa usmerjeni na štiri medsebojno povezane in dopolnjujoče sklope: 

1. vrednotenje sodobnih razvojnih paradigem in usmeritev z namenom ugotavljanja njihove uporabne 
vrednosti v procesih prostorskega načrtovanja 

2. mobilnost in nizkoogljična družba 
3. prostorska demografija, migracije in socialne inovacije ter izzivi za stanovanjsko oskrbo 
4. razvoj metod in orodij za izvajanje načrtovalskih procesov ter prikaz stanj, sprememb in simulacij razvoja 

prostora. 

Odlične znanstvenoraziskovalne rezultate pa je mogoče doseči le s kvalitetnim izvajanjem znanstvenih raziskav, tako 
temeljnih kot tudi aplikativnih.  

2. Pridobivanje raziskovalnih in strokovnih projektov doma in v tujini. 

Kot znanstvenoraziskovalna organizacija ima Inštitut možnost pridobiti znanstvenoraziskovalne in strokovno-
izvedbene projekte na naslednje načine: 

1.  Kandidiranje na razpisih ARRS za (so)financiranje raziskovalnih projektov, na razpisih ARRS za CRP-e, ter 
na razpisih drugih ministrstev in pristojnih organov. 

2. Partnersko sodelovanje v različnih EU raziskovalnih programih oz. drugih mednarodnih raziskovalnih 
projektih. 

3. Neposredne ponudbe predlogov raziskav potencialnim naročnikom oz. uporabnikom v Sloveniji in 
sodelovanje na razpisih drugih javnih zavodov, kot so občine in regionalne razvojne agencije ipd.. 

3. Zagotavljanje povezav med raziskovalnim delom in implementacijo rezultatov raziskav v praksi. 

Večjo pozornost raziskovanja mora Inštitut še naprej usmerjati tudi v problematiko trajnostnega razvoja na vseh 
ravneh prostorskega načrtovanja in regionalnega razvoja, urbanističnega oblikovanja, krajinskega načrtovanja in 
oblikovanja, varstva okolja ter naravne in kulturne dediščine, stanovanjske problematike, prometa in prostorske 
informatike. Inštitut si mora v prihodnje poiskati več možnosti za izvajanje operativnih nalog (npr. študije primerov), 
da bo lahko sproti testiral in implementiral raziskovalne dosežke v konkretni urbanistični praksi. Inštitut mora biti 
bolj prisoten in upoštevan s svojim strokovnim znanjem pri pripravi in spreminjanju zakonodaje na področju urejanja 
prostora. Pri tem mora Inštitut še posebej ohranjati in razvijati kritični odnos do obstoječih družbenih praks. Ključni 
pogoj za to je avtonomija stroke in ohranitev neodvisnosti Inštituta kot javnega raziskovalnega zavoda. 

4. Vključevanje raziskovalcev v izobraževalni proces. 

Za dvig znanstvene odličnosti je pomembno tudi vključevanje kakovostnih raziskovalcev, doktorjev znanosti, v 
procese doktorskih študijev na Univerzah. Takšno vključevanje omogoča raziskovalcem stike z novostmi in 
sodelovanje v konzorcijih, ki objavljajo najnovejše izsledke iz področij delovanja, na katerih so sami aktivni. Potrebno 
je torej povečati vpetost v izobraževalne programe s sodelovanjem in povezovanjem tako z domačimi kakor tudi s 
tujimi univerzami. 
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5. Zagotavljanje ustrezne kadrovske zasedenosti. 

Ne glede na sedanje finančne zmožnosti Inštituta ugotavljamo, da na Inštitutu primanjkujejo določeni strokovni 
profili, ki so nujno potrebni za njegovo učinkovito delovanje in celovito izvajanje ključnih nalog, ki so navedene v 
opredelitvi njegovih glavnih raziskovalnih področij. 

Za doseganje ustrezne kadrovske zasedenosti je tudi nujno treba vzgajati in razvijati kadre, ki bodo sposobni prevzeti 
vodilne vloge na posameznih področjih raziskovanja, v primeru odsotnosti oz. odhoda vodilnih starejših 
raziskovalcev, po upokojitvi.  

6. Izboljševati prepoznavnosti ustanove in njenega delovanja doma in v tujini. 

Prepoznavnost Inštituta je potrebno redno posodabljati, doma in v tujini.  

 

2.2. Poslanstvo 
Inštitut uresničuje poslanstvo kot interdisciplinarni javni raziskovalni zavod na področju urejanja prostora in s tem 
povezanih ved:  

• Opravlja temeljne in aplikativne raziskave na področju prostorskega načrtovanja in z njim povezanih 
disciplin. Inštitut stremi k raziskovanju in pojasnjevanju razvoja urbanih fenomenov v Sloveniji, k 
sistematičnemu spremljanju in dokumentiranju razvoja prostorskih struktur države, zlasti pa razvoja mest 
in naselij, k sodelovanju pri pripravi zakonov in podzakonskih aktov na vseh področjih urejanja prostora in 
varstva okolja, k doseganju načel trajnostnega razvoja, uveljavitvi inovativnih pristopov za razvoj pametnih 
mest »smart city«, k sodelovanju pri vrednotenju naravne in kulturne dediščine ter skrbi za njeno ustrezno 
vključevanje v prostorske planske in izvedbene akte.  

• S prenašanjem znanja svojih raziskovalcev s sodelovanjem v pedagoških procesih, z organizacijo 
znanstvenih konferenc, strokovnih delavnic in nadaljevalnih ali specialističnih tečajev.  

• S svojo založniško dejavnostjo, kjer z izdajanjem znanstvenih in strokovnih publikacij ozavešča javnost, tako 
strokovno kot laično.  

 

2.3. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih petletnega programa dela  
za obdobje 2014 -2018 

 

Tabela: Realizacija prihodkov in odhodkov (po načelu poslovnega dogodka) v obdobju 2014 - 2018 
Zap. št. NAMEN Realizacija 

2014 
Realizacija 
2015 

Realizacija 
2016 

Realizacija 
2017 

Ocena 
realizacije 
2018 

Realizacij
a 2014 -
2018 

Program 
dela in FN 
2014 - 
2018 

Indek
s 
Realiz
. / 
PFN 
2014-
2018 

1 CELOTNI PRIHODKI 
SKUPAJ 1.337.767 1.362.948 1.350.923 1.403.006 1.450.000 6.904.644 7.000.000 99 

1.1.=1.1.1+1
.1.2+1.1.3 

PRIHODKI ZA IZVAJANJE 
JAVNE SLUŽBE 1.257.625 1.257.366 1.246.606 1.253.572 1.349.000 6.364.169 6.595.000 96 

1.1.1.=sum(
1.1.1.1:1.1.1
.3) 

PREJETA SREDSTVA IZ 
DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
(vključno s sredstvi iz 
državnega proračuna iz 
sredstev proračuna EU) 

694.289 733.069 806.472 974.716 1.205.595 4.414.141 6.595.000 67 

1.1.1.1 od ARRS 694.289 733.069 805.972 910.367 1.048.415 4.192.112 3.045.063 138 
1.1.1.2 od MIZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1.3 

od drugih neposrednih 
uporabnikov državnega 
proračuna (druga 
ministrstva, SAZU) 

0 0 500 64.349 157.180 222.029 200.000 111 

1.1.2 DRUGI PRIHODKI IZ 
SREDSTEV JAVNIH FINANC 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

1.1.3 DRUGI PRIHODKI ZA 
IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 563.336 524.297 440.134 278.856 143.405 1.950.028 3.349.937 58 

1.2.=sum(1.
2.1:1.2.6) 

CELOTNI PRIHODKI OD 
PRODAJE BLAGA IN 
STORITEV NA TRGU 

80.142 105.582 104.317 149.434 101.000 540.475 405.000 133 

1.2.1. PRIHODKI OD 
GOSPODARSKIH DRUŽB IN 0 0 0 0 0 0 0 0 
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SAMOSTOJNIH 
PODJETNIKOV (definicija 
ZGD-1) 

1.2.2. PRIHODKI OD JAVNEGA 
SEKTORJA V SLOVENIJI 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.3. 
PRIHODKI OD NAJEMNIN 
ZA POSLOVNE IN DRUGE 
PROSTORE 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.4. 
PRIHODKI OD 
GOSPODARSKIH DRUŽB IZ 
TUJINE 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.5. 
DRUGI PRIHODKI IZ 
MEDNARODNIH 
PROJEKTOV 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.6 DRUGO 80.142 105.582 104.317 149.434 101.000 540.475 405.000 133 

2=2.1+2.2 CELOTNI ODHODKI 
SKUPAJ 1.330.139 1.361.372 1.344.061 1.389.592 1.440.000 6.865.164 6.990.700 98 

2.1=sum(2.1
.1:2.1.5) 

CELOTNI ODHODKI JAVNE 
SLUŽBE 1.257.625 1.257.366 1.246.606 1.253.572 1.349.000 6.364.169 6.595.000 96 

2.1.1. STROŠKI MATERIALA 43.541 51.988 30.072 31.678 32.550 189.829 154.000 123 

2.1.2  
STROŠKI STORITEV 434.697 390.433 335.285 359.510 314.330 1.834.255 2.056.000 89 

2.1.3 STROŠKI DELA 759.729 789.277 848.344 824.055 958.622 4.180.027 4.285.000 98 
2.1.4 AMORTIZACIJA 18.431 20.930 25.097 30.652 35.000 130.110 75.000 173 
2.1.5 DRUGI STROŠKI 1.227 4.738 7.808 7.677 8.498 29.948 25.000 120 

2.2=sum(2.2
.1:2.2.5) 

CELOTNI ODHODKI 
PRODAJE BLAGA IN 
STORITEV NA TRGU 

72.514 104.006 97.455 136.020 91.000 500.995 395.700 127 

2.2.1 STROŠKI MATERIALA 2.774 4.368 2.516 4.577 2.450 16.685 7.664 218 
2.2.2 STROŠKI STORITEV 21.254 33.057 28.050 31.898 15.394 129.653 121.036 107 
2.2.3 STROŠKI DELA 48.407 66.307 66.089 98.222 72.154 351.179 250.000 140 
2.2.4 AMORTIZACIJA 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.2.5 DRUGI STROŠKI 79 274 800 1.323 1.002 3.478 17.000 20 

3=1-2 PRESEŽEK PRIHODKOV 
NAD ODHODKI SKUPAJ 7.628 1.576 6.862 13.414 10.000 39.480 9.300 425 

3.1=1.1-2.1 
PRESEŽEK PRIHODKOV 
NAD ODHODKI NA JAVNI 
SLUŽBI 

0 0 0 0 0 0 0 0 

3.2=1.2-2.2 

PRESEŽEK PRIHODKOV 
NAD ODHODKI NA 
DEJAVNOSTI PRODAJE 
BLAGA IN STORITEV NA 
TRGU 

7.628 1.576 6.862 13.414 10.000 39.480 9.300 425 

Vir: Izkazi prihodkov in odhodkov UIRS (načelu poslovnega dogodka) za obdobje 2014 -2018. 

 

2.3.1. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v preteklih letih 

Na poslovanje UIRS v obdobju 2014 -2018 je vplivalo več različnih dejavnikov. Splošna recesija se je odražala 
predvsem v zmanjšanju sredstev za raziskave na različnih ministrstvih in pri drugih naročnikih. S strani Javne agencije 
za raziskovalno dejavnost RS (v nadaljevanju ARRS) je Inštitut prejel 38 % več sredstev kot je načrtoval v Programu 
dela za obdobje 2014 -2018 iz naslova novih začetih temeljnih raziskovalnih projektov, ciljnih raziskovalnih projektov 
kot tudi sredstev za izvajanje infrastrukturnega programa. Od drugih neposrednih uporabnikov državnega proračuna 
(druga ministrstva) je Inštitut prejel za 11 % več sredstev glede na načrtovane prihodke 2014 -2018 ter za 42 % manj 
načrtovanih sredstev iz naslova izvedbe mednarodnih projektov v okviru in izven Evropske unije kar je odraz 
predvsem zamikov plačil s strani mednarodnih projektov, ki dosegajo tudi zamik od enega do dveh let. 

Inštitut je v obdobju 2014 -2018 posloval pozitivno, z doseženim presežkom prihodkov nad odhodki (po načelu 
poslovnega dogodka) na tržnem delu poslovanja in dosegel 99 % realizacijo Programa dela za obdobje 2014 -2018. 

 

Tabela: Primerjava financiranja UIRS po virih (v EUR) v obdobju 2008 - 2018 

Opis/leto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Indeks 
2008/2018 

RRP* 1.085.662 1.016.642 841.699 873.517 413.699 347.941 334.410 341.571 410.678 543.412 730.377 148,64 

MR** 38.460 44.539 39.590 7.423 0 0 0 0 7.151 1.440 15.843 242,76 

Infr. center 173.293 189.852 191.800 191.855 161.464 159.119 221.821 222.500 222.500 259.924 276.360 62,71 

Ustan. obv. 211.362 234.997 229.652 229.652 229.652 216.664 138.058 168.999 166.143 169.941 183.015 115,49 
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Dr. naloge 139.340 37.273 18.700 106.056 393.043 317.895 79.850 105.390 104.047 149.072 100.000 139,34 

Tujina 170.014 234.679 327.399 314.203 374.164 438.059 563.269 524.296 440.134 278.855 143.405 118,56 

Obresti in 
drugo 

5.434 4.673 598 1.599 607 218 359 192 270 362 1.000 593,40 

Skupaj 1.823.565 1.762.655 1.649.438 1.724.305 1.572.629 1.479.896 1.337.767 1.362.948 1.350.923 1.403.006 1.450.000 125,76 

Vir: Izkazi prihodkov in odhodkov UIRS (načelo poslovnega dogodka) za obdobje od 2008 do 2018. 

* Razvojno raziskovalni programi in projekti 

** Mladi raziskovalci (v letu 2018 financiranje ARRS za MR samo za 3 mesece delovnega razmerja) 

 

Podatki v zgornji tabeli prikazujejo, da je UIRS dosegel zastavljene cilje. Indeks doseženih prihodkov primerjalno v 
obdobju 2008 -2018 znaša 125,76. Indeks prihodkov doseženih v letu 2018 v primerjavi s prihodki leta 2017 znaša 
103,35 zaradi večjih prilivov iz proračuna RS (ARRS in druga ministrstva). 

 

Tabela: Primerjava financiranja UIRS po virih (v %) v obdobju 2008 - 2018 

 Opis/leto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

MIZŠ (ARRS) 52,4 53,9 66,8 58,2 51,2 49,3 53,3 53,8 59,7 64,9 72,9 

Druga minist. 6,3 0,7 2,3 19,5 14,5 13,6 0,0 0,1 0,0 4,6 10,3 

Trg 29,4 32,1 19,9 4,1 10,5 7,5 5,8 7,7 7,7 10,6 6,9 

Tujina 11,9 13,3 11,0 18,2 23,8 29,6 40,9 38,4 32,6 19,9 9,9 

 Skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Vir: Izkazi prihodkov in odhodkov UIRS (načelo poslovnega dogodka) za obdobje od 2008 do 2018. 

 
Grafikon: Razvrstitev prihodkov UIRS po virih financiranja (načelo poslovnega dogodka) v obdobju od 2008 - 2018 

 
Vir: Izkazi prihodkov in odhodkov UIRS (načelo poslovnega dogodka) za obdobje od 2008 do 2018. 
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Grafikon: Razvrstitev prihodkov UIRS po virih financiranja (načelo poslovnega dogodka) v obdobju od 2014 - 2018 

 
Vir: Izkazi prihodkov in odhodkov UIRS (načelu poslovnega dogodka) za obdobje 2014 -2018. 

 

Grafikon: Realizirani odhodki UIRS po namenu (načelo poslovnega dogodka) v obdobju od 2014 - 2018 

 
Vir: Izkazi prihodkov in odhodkov UIRS (načelu poslovnega dogodka) za obdobje 2014 -2018. 
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Grafikon: Realizirani odhodki UIRS po namenu (načelo poslovnega dogodka) v obdobju od 2014 - 2018 

 
Vir: Izkazi prihodkov in odhodkov UIRS (načelu poslovnega dogodka) za obdobje 2014 -2018. 

2.3.1.1. Poročilo o realiziranih investicijah in investicijskih vlaganjih z viri financiranja v obdobju 2014 - 2018 

Inštitut je v obdobju od 2014-2018 investiral v nabavo opreme in drobnega inventarja (po načelu poslovnega 
dogodka) v skupni višini 144.219,54 EUR, predvsem v posodobitev programske in računalniške opreme, mobilnih 
telefonov in pisarniške opreme. 

Tabela: Realizacija investicij (načelu poslovnega dogodka) v obdobju 2014 - 2018 

Zap. 
št. 

Investicijski 
odhodki Opis Investicije 

2014 
Investicije 

2015 
Investicije 

2016 
Investicije 

2017 
Investicije 

2018 

Skupaj 
investicije 
2014-2018 

Vir financiranja 

1. 
Nakup 
računalniške 
opreme 

prenosni 
računalniki, 
računalniška in 
druga oprema, 
MS licence 

4.484,85 17.789,73 22.431,97 15.378,16 20.000,00 80.084,71 
proračun (ARRS), 
neporabljena 
amortizacija 

2. 
Nakup 
računalniške 
opreme 

prenosni 
računalniki, 
računalniška in 
druga oprema 

0,00 0,00 18.028,30 0,00 20.000,00 38.028,30 

presežki 
prihodkov nad 
odhodki iz 
preteklih let 

3. Nakup druge 
opreme 

tiskalniki, 
monitorji, 
mobilniki, knjige, 
pisarniško 
pohištvo, idr. 

1.128,74 3.704,79 4.108,03 7.564,97 9.600,00 26.106,53 
proračun (ARRS), 
neporabljena 
amortizacija, trg 

   Skupaj:    5.613,59 21.494,52 44.568,30 22.943,13 49.600,00 144.219,54   

Vir: Izkazi prihodkov in odhodkov UIRS (načelu poslovnega dogodka) za obdobje 2014 -2018. 

Ocenjujemo, da je UIRS dosegel zastavljene cilje. Glede na doseženi rezultat je Inštitut v obdobju 2014 -2018 posloval 
zelo uspešno in ohranil oziroma izboljšal visoko raven gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja. 

 

Stroški 
materiala; 

2,43 %

Stroški storitev; 
22,85%

Stroški dela; 71,65%

Amortizacija; 2,41%

Drugi stroški; 0,66 %

Realizirani odhodki UIRS po namenu v obdobju 2014 do 2018

Stroški materiala

Stroški storitev

Stroški dela

Amortizacija

Drugi stroški



   

 

12 Plan dela in finančni načrt poslovanja Urbanističnega inštituta RS za obdobje 2019–2023 

 

2.3.1.2. Poročilo o realiziranem kadrovskem načrtu v obdobju 2014 - 2018 

Tabela : Zaposleni po virih financiranja na presečni dan v obdobju 2014 - 2018   
      

Viri 
Realizacija na 

dan 
31.12.2014 

Realizacija na 
dan 

31.12.2015 

Realizacija na 
dan 

31.12.2016 

Realizacija na 
dan 

31.12.2017 

Realizacija na 
dan 

31.12.2018 

1. DRŽAVNI PRORAČUN 0 0 0 0 0 

2. PRORAČUNI OBČIN 0 0 0 0 0 

3. ZZZS IN ZPIZ 0 0 0 0 0 

4. DRUGA JAVNA SREDSTVA ZA OPRAVLJANJE JAVNE 
SLUŽBE (NPR. TAKSE, PRISTOJBINE, KONCESNINE, RTV-
PRISPEVEK) 

0 0 0 0 0 

5. SREDSTVA OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 1 1 1 1 2,8 

6. NEJAVNA SREDSTVA ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE 0 0 0 0 0 

7. SREDSTVA PREJETIH DONACIJ 0 0 0 0 0 

8. SREDSTVA EVROPSKE UNIJE ALI DRUGIH MEDNARODNIH 
VIROV, VKLJUČNO S SREDSTVI SOFINANCIRANJA IZ 
DRŽAVNEGA PRORAČUNA 

13,5 13,5 13,5 13,1 5,5 

9. SREDSTVA ZZZS ZA ZDRAVNIKE PRIPRAVNIKE IN 
SPECIALIZANTE, ZDRAVSTVENE DELAVCE PRIPRAVNIKE, 
ZDRAVSTVENE SODELAVCE PRIPRAVNIKE 

0 0 0 0 0 

10. SREDSTVA IZ SISTEMA JAVNIH DEL 0 0 0 0 0 

11. SREDSTVA RAZISKOVALNIH PROJEKTOV IN 
PROGRAMOV TER SREDSTVA ZA PROJEKTE IN PROGRAME, 
NAMENJENA ZA INTERNACIONALIZACIJO IN KAKOVOST V 
IZOBRAŽEVANJU IN ZNANOSTI 

13,5 12,9 12,9 12,5 17,6 

12. SREDSTVA ZA ZAPOSLENE NA PODLAGI ZAKONA O 
UKREPIH ZA ODPRAVO POSLEDIC ŽLEDA MED 30. 
JANUARJEM IN 10. FEBRUARJEM 2014 (URADNI LIST RS, ŠT. 
17/14 IN 14/15 - ZUUJFO), NE GLEDE NA VIR IZ KATEREGA 
SE FINANCIRAJO NJIHOVE PLAČE 

0 0 0  0  0 

SKUPNO ŠTEVILO VSEH ZAPOSLENIH OD 1. DO 12. TOČKE 28,0 27,4 27,4 26,6 25,9 

ŠTEVILO ZAPOSLENIH OD 1. DO 4. TOČKE 0 0 0 0 0 

ŠTEVILO ZAPOSLENIH OD 5. DO 12. TOČKE 28,0 27,4 27,4 26,6 25,9 
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Tabela: Kadrovska struktura po letih ob upoštevanju dejanskega števila zaposlenih v obdobju 2014 - 2018 

      

  

Št. zaposlenih na 
dan  

31. 12. 2014 

Št. zaposlenih na 
dan  

31. 12. 2015 

Št. zaposlenih na 
dan  

31. 12. 2016 

Št. zaposlenih na 
dan  

31. 12. 2017 

Predvideno št. 
zaposlenih na dan  

31. 12. 2018 

Redno zaposleni raziskovalci 22 23 15 15 15 

nedoločen čas 21 21 15 15 15 

določen čas 1 2 0 0 0 

Dopolnilno zaposleni raziskovalci 0 0 0 0 1 

nedoločen čas 0 0 0 0 0 

določen čas 0 0 0 0 1 

Mladi raziskovalci 0 0 1 0 1 

nedoločen čas 0 0 0 0 0 

določen čas 0 0 1 0 1 

Strokovno osebje 6 6 11 12 13 

nedoločen čas 6 6 11 11 10 

določen čas 0 0 0 1 3 

Administrativno osebje 0 0 0 0 0 

nedoločen čas 0 0 0 0 0 

določen čas 0 0 0 0 0 

Skupaj 28 29 27 27 30 
 
 
Tabela: Kadrovska struktura po letih ob upoštevanju preračunanega števila zaposlenih - FTE v obdobju 2014 -2018 

      

  

Št. FTE 
zaposlenih  
na dan  
31. 12. 2014 

Št. FTE 
zaposlenih 
na dan  
31. 12. 2015 

Št. FTE 
zaposlenih  
na dan  
31. 12. 2016 

Št. FTE 
zaposlenih  
na dan  
31. 12. 2017 

Predvideno št. FTE 
zaposlenih na dan  
31. 12. 2018 

Redno zaposleni raziskovalci 20,9 21,4 13,4 13,4 13,4 

nedoločen čas 19,9 19,9 13,4 13,4 13,4 

določen čas 1 1,5 0 0 0 

Dopolnilno zaposleni raziskovalci 0 0 0 0 0,2 

nedoločen čas 0 0 0 0 0 

določen čas 0 0 0 0 0,2 

Mladi raziskovalci 0 0 1 0 1 

nedoločen čas 0 0 0 0 0 

določen čas 0 0 1 0 1 

Strokovno osebje 6 6 11 12 12,3 

nedoločen čas 6 6 11 11 10 

določen čas 0 0 0 1 2,3 

Administrativno osebje 0 0 0 0 0 

nedoločen čas 0 0 0 0 0 

določen čas 0 0 0 0 0 

Skupaj 26,9 27,4 25,4 25,4 26,9 
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2.3.1.3. Poročilo o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem v obdobju 2014 - 2018 

UIRS v obdobju 2014 – 2018 ni izvedel investicij v delu, ki se nanašajo na usklajenost z načrtom ravnanja s stvarnim 
premoženjem Republike Slovenije pod okriljem ministrstva, pristojnega za znanost.  

 

2.3.2. Ocena učinkov raziskovalne dejavnosti UIRS v obdobju 2014 – 2018 in doprinos k razvoju znanosti in 
družbe 

V obdobju 2014-2018 je UIRS preko domačih ter tujih raziskovalnih projektov in projektov raznih programov EU 
pridobil nova znanja s področij, ki so trenutno aktualna in ki jih s svojim delom in raziskovanjem pokriva Inštitut. Ta 
področja obsegajo trajnostno mobilnost, degradirana urbana področja in njihovo revitalizacijo, eko sistemske 
storitve, na naravi temelječe rešitve, javna participacija v postopkih prostorskega načrtovanja, uporaba in 
revitalizacija javnega prostora, staranje prebivalstva, pametna mesta ipd. S sodelovanjem v raziskovalnih projektih, 
ki naslavljajo ta raziskovalna področja in posledično tudi ponudijo rešitve na nekatera vprašanja, so raziskovalci na 
Inštitutu pridobili nova znanja, ki so jih prenesli na uporabnike inštitutskih storitev. Med te pa štejemo Ministrstvo 
za infrastrukturo, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve, Ministrstvo za okolje in 
prostor, razne občine ter strokovno javnost. Prenos znanja smo izvedli z izvajanjem pridobljenih projektov s strani 
uporabnikov storitev in organizacijo posvetovanj, konferenc, predavanj in delavnic. 

V teh letih smo sodelovali v 36 mednarodnih projektih, ki so nam omogočili pridobivanje novih znanj, ki smo jih v 
preko 60 domačih projektov, mesečnih predavanj, projektnih delavnic in konferenc in preko posvetovanj prenesli v 
Slovenski prostor in s tem doprinesli k razvoju znanosti in družbe. Na podlagi števila projektov in ostalih dejavnosti 
bi ocenili učinke kot dobre, saj smo strokovno javnost, ki jo Inštitut naslavlja, seznanili z nekaterimi novimi dognanji 
in novimi smernicami, ki se dogajajo na področju urbanističnega načrtovanja in sorodnih ved v svetu.     

 

2.3.3. Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela 2014 - 2018 

Inštitut se v obdobju 2014 – 2018 ni srečal z nepredvidljivimi težavami pri izvajanju programa dela. 

 

2.3.4. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Pri tako različnih vrstah dejavnosti, ki so bila navedena v programu za obdobje od leta 2014 do 2018 je težko 
ugotoviti, na katerih področjih zastavljeni cilji niso bili doseženi. Inštitut je izvajal aktivnosti na vseh področjih vendar 
na enih bolj uspešno in na drugih manj. Inštitut je bil še najmanj uspešen na področju EU strategije za Podonavje in 
Jadransko jonske strategije. Inštitut je sicer pridobil en projekt v okviru EU strategije za Podonavje, vendar pa ni 
uresničil vseh idej, ki jih je imel v okviru te strategije kot tudi ne v okviru Jadransko jonske. Vzroke za nedoseganje 
ciljev je možno iskati v neodzivnosti pripravljavcev strategij, da bi dosegli povezovanje vseh deležnikov na 
meddržavni ravni in mogoče tudi v premajhni aktivnosti s strani Inštituta. Povezovanje in sodelovanje v pri obeh 
aktivnostih je vzelo Inštitutu preveč časa brez nekih pomembnejših rezultatov. Inštitut se je prijavil na nekaj 
projektov v okviru strategije za Podonavje, ki so bili objavljeni v programu Central Europe, a je bil uspešen samo v 
enem primeru. V prijavljanju v program Adrion, ki naj bi pokrival področje, ki ga obravnava tudi Jadransko jonska 
strategija pa nismo bili uspešni, čeprav smo prijavili več projektov.  

 

2.4. Zakonske podlage in dokumenti razvojnega načrtovanja, ki opredeljujejo delovanje UIRS 

Urbanistični inštitut Republike Slovenije (UIRS) je javni raziskovalni zavod; sklep Vlade Republike Slovenije o 
preoblikovanju je bil sprejet na 6. seji Vlade Republike Slovenije dne 25. 2. 1993 (Uradni list RS, št. 13/93 in 46/93) 
in sklepa Vlade Republike Slovenije o spremembah in dopolnitvah sklepa o preoblikovanju UIRS (Uradni list RS, št. 
11/06, 68/08 in 47/11).  

Urbanistični inštitut Republike Slovenije deluje skladno z zakoni, pravilniki in odredbami pri čemer upošteva: 

- Strategija razvoja Slovenije 2030, 
http://www.svrk.gov.si/si/delovna_podrocja/razvojno_nacrtovanje/strategija_razvoja_slovenije_2030/ 

- Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020 (Uradni list RS, št. 43/11) 
- Slovenska strategija pametne specializacije 

http://www.svrk.gov.si/delovna_podrocja/strategija_pametne_specializacije 

http://www.svrk.gov.si/si/delovna_podrocja/razvojno_nacrtovanje/strategija_razvoja_slovenije_2030/
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2045
http://www.svrk.gov.si/delovna_podrocja/strategija_pametne_specializacije
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- Slovenska strategija krepitve Evropskega raziskovalnega prostora 2016-2020 
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Znanost/doc/Zakonodaja/Strategije/ERA_Roadma
p.pdf 

- Nacionalna strategija odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih projektov v Sloveniji 2015-2020, 
št. 60300-5/2015/5 z dne 3. 9. 2015 
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Znanost/doc/Zakonodaja/Strategije/Nacionalna_s
trategija_odprtega_dostopa.pdf 

- Načrt razvoja raziskovalne infrastrukture 2011 – 2020 (NRRI) 
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Znanost/doc/Strategije/NRRI_2016_SLO.pdf 

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) 
- Statut Urbanističnega inštituta RS, 20.12.2011 
- Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US) 
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 

107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – 
ZDOdv in 67/17) 

- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 
9/11, 57/12 – ZPOP-1A in 21/18 – ZNOrg) 

- Pravilnik o infrastrukturnih obveznostih zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 4/11, 40/11 – 
popr., 40/13, 20/14 in 41/15) 

- Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih monografij (Uradni list RS, št. 12/05 in 24/06) 
- Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (Uradni list RS, št. 40/13 in 

51/14) 
- Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 

52/16 in 79/17) 
- Pravilnik o raziskovalnih nazivih (Uradni list RS, št. 126/08, 41/09, 55/11, 80/12, 4/13 – popr., 5/17 in 31/17) 
- Pravilnik o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Uradni list RS, št. 43/11 in 6/12) 
- Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16) 
- Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna 

Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15, 27/17 in 9/18) 
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/91-I, 53/92, 13/93 – ZNOIP, 

34/93, 12/94, 18/94 – ZRPJZ, 27/94, 59/94, 80/94, 64/95, 19/97, 37/97, 87/97 – ZPSDP, 3/98, 3/98, 39/99 – ZMPUPR, 
39/99, 40/99 – popr., 99/01, 73/03, 77/04, 115/05, 43/06 – ZKolP, 71/06, 138/06, 65/07, 67/07, 57/08 – KPJS, 67/08, 1/09, 
2/10, 52/10, 2/11, 3/12, 40/12, 1/13, 46/13, 95/14, 91/15 in 88/16) 

- Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 
21/17, 46/17 in 69/17) 

- Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 45/92, 50/92 – popr., 5/93, 18/94 – ZRPJZ, 50/94, 45/96, 
51/98, 73/98 – popr., 39/99 – ZMPUPR, 106/99, 107/00, 64/01, 84/01, 85/01 – popr., 43/06 – ZKolP, 61/08, 67/08, 40/12, 
46/13, 106/15 in 46/17) 

- Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (Uradni list RS, št. 14/15) 
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 

– ZIPRS1617 in 13/18) 
- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) 
- Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (Uradni list RS, št. 94/10, 50/14 in 32/17) 
- Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15. 

Pri pripravi programa dela in finančnega načrta za obdobje 2019 - 2023 smo uporabili naslednje predpise: 

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H) 
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 

– ZIPRS1617 in 13/18) 
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 

54/10 in 35/18) 
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega 

izvajanja za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 84/16) 
- Uredba o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih 

(Uradni list RS, št. 16/09, 107/10, 66/12, 51/13 in 6/15) 
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) 
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 

115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11 in 86/16) 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Znanost/doc/Zakonodaja/Strategije/ERA_Roadmap.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Znanost/doc/Zakonodaja/Strategije/ERA_Roadmap.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Znanost/doc/Zakonodaja/Strategije/Nacionalna_strategija_odprtega_dostopa.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Znanost/doc/Zakonodaja/Strategije/Nacionalna_strategija_odprtega_dostopa.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Znanost/doc/Strategije/NRRI_2016_SLO.pdf
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1996-01-0379
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- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 
in 122/00) 

- Usmeritve za pripravo Programa dela za obdobje 2019–2023 (Dopis MIZŠ, št. 0140-19/2017/9 z dne 11. 6. 
2018; prejeto po elektronski pošti dne 15. 6. 2018) in  

- druge veljavne predpise in navodila, ki vplivajo na pripravo programa dela za obdobje 2019–2023. 

 
2.5. Predstavitev UIRS  
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (UIRS) je osrednja slovenska znanstveno raziskovalna ustanova na področju 
načrtovanja in urejanja prostora in z njo povezanih ved. Ustanovljen je bila leta 1955, kot javni raziskovalni zavod pa 
deluje od leta 1993. 

Temeljne dejavnosti Inštituta so raziskovanje, izobraževanje in založništvo. Inštitut vzdržuje tudi referenčno 
nacionalno knjižnico in INDOK center za področje prostorskih ved na nacionalnem nivoju. 

2. 5. 1. Organiziranost UIRS 

Notranja organiziranost Inštituta: 

 

2. 5. 2. Osnovni podatki o raziskovalni in razvojni dejavnosti UIRS 

UIRS izvaja temeljne in aplikativne znanstvenoraziskovalne in razvojne projekte na mednarodni, državni, regionalni 
in lokalni ravni, v katerih obravnava različne probleme in procese urbanističnega in prostorskega razvoja Slovenije in 
širše ter metodološka in praktična vprašanja razvoja in urejanja mest, naselij in krajine. Raziskovanje prostorskih 
fenomenov je prvenstveno usmerjeno na naslednja področja: urbane simulacije, podnebne spremembe, 
demografske spremembe, stanovanja, promet in urbana mobilnost, ranljive skupine ljudi, enake možnosti, prenova 
urbanih območij, krajinska arhitektura, kulturna dediščina, arhitekturna in urbanistična zgodovina, zakonodaja in 
informatika. 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-3907
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-5086
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Zadnji podatki o delovanju Inštituta so naslednji: 

• Število raziskovalnih projektov, katerih nosilec je JRZ: 5; število projektov, kjer je JRZ sodelujoči: 8. 
• Število raziskovalnih programov: 1 raziskovalni program, 1 infrastrukturni program.  
• Do pet najpomembnejših dosežkov JRZ na področju znanosti:  

1. NIKŠIČ, Matej, WATSON, Georgia Butina. Urban public open space in the mental image of users : the 
elements connecting urban public open spaces in a spatial network. Journal of urban design, ISSN 
1357-4809, 2017, vol. , no. , str., ilustr., doi: 10.1080/13574809.2017.1377066. [COBISS.SI-ID 
2849731], [SNIP, Scopus do 25. 10. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na 
avtorja (CIAu): 0]  
kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2); uvrstitev: Scopus (d), Scopus (h), MBP; tip dela ni verificiran, točke: 
54.96, št. avtorjev: 1/2  

2. BIZJAK, Igor, KLINC, Robert, TURK, Žiga. A framework for open and participatory designing of built 
environments. Computers, Environment and Urban Systems, ISSN 0198-9715. [Print ed.], November 
2017, vol. 66, str. 65-82, doi: 10.1016/j.compenvurbsys.2017.08.002. [COBISS.SI-ID 2839491], [JCR, 
SNIP, WoS do 20. 10. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, 
Scopus do 26. 8. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]  
kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2); uvrstitev: Scopus (d), SSCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICD, 
točke: 51.09, št. avtorjev: 1/3  

3. PLEVNIK, Aljaž, BALANT, Mojca, MLADENOVIČ, Luka. Skrb vzbujajoče spremembe v mobilnosti mladih 
: primer osnovnošolcev v Novem mestu = Alarming changes in youth mobility : primary school pupils 
in Novo Mesto. Urbani izziv, ISSN 0353-6483. [Tiskana izd.], 2017, letn. 28, št. 2, 70-79, 149-158 str., 
doi: 10.5379/urbani-izziv-2017-28-02-006. [COBISS.SI-ID 2857411], [SNIP]  
kategorija: 1A2 (Z, A', A1/2); uvrstitev: Scopus (d), Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT, točke: 
91.08, št. avtorjev: 3/3  

4. SENDI, Richard. Lastništvo stanovanj v Sloveniji : iskanje alternativne teorije o njegovi čezmerni rasti = 
Homeownership in Slovenia : searching for an alternative theory on its excessive growth. Urbani izziv, 
ISSN 0353-6483. [Tiskana izd.], 2017, letn. 28, št. 1, str.55-66, 135-146. http://urbani-
izziv.uirs.si/Portals/uizziv/papers/urbani-izziv-2017-28-01-005.pdf, http://urbani-
izziv.uirs.si/Portals/uizziv/papers/urbani-izziv-en-2017-28-01-005.pdf, doi: 10.5379/urbani-izziv-2017-
28-01-005. [COBISS.SI-ID 2837187], [SNIP]  
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http://urbani-izziv.uirs.si/Portals/uizziv/papers/urbani-izziv-2017-28-01-005.pdf
http://urbani-izziv.uirs.si/Portals/uizziv/papers/urbani-izziv-2017-28-01-005.pdf
http://urbani-izziv.uirs.si/Portals/uizziv/papers/urbani-izziv-en-2017-28-01-005.pdf
http://urbani-izziv.uirs.si/Portals/uizziv/papers/urbani-izziv-en-2017-28-01-005.pdf
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kategorija: 1A2 (Z, A', A1/2); uvrstitev: Scopus (d), Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICD, točke: 
91.08, št. avtorjev: 1/1 

5. KERBLER, Boštjan Kefo, SENDI, Richard, FILIPOVIČ HRAST, Maša. Odnos starejših ljudi do dóma in 
domačega bivalnega okolja = The relationship of the elderly toward their home and living 
environment. Urbani izziv, ISSN 0353-6483. [Tiskana izd.], 2017, letn. 28, št. 2, str. 18-31, 96-109, 
tabele. http://urbani-izziv.uirs.si/Portals/uizziv/papers/urbani-izziv-2017-28-02-002.pdf, 
http://urbani-izziv.uirs.si/Portals/uizziv/papers/urbani-izziv-2017-28-02-002.pdf, doi: 10.5379/urbani-
izziv-2017-28-02-002. [COBISS.SI-ID 35387741], [SNIP]  
kategorija: 1A2 (Z, A', A1/2); uvrstitev: Scopus (d), Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICD, točke: 
60.72, št. avtorjev: 2/3 

• Trije najpomembnejši dogodki na JRZ:  
1. V začetku leta 2017 smo skupaj z ARRS v prostorih Inštituta soorganizirali novinarsko konfereenco ob 

uspešnem izzidu razpisa pametne prihodnosti mest v EU programski pobudi Urbana Evropa. Na 
razpisu smo bili uspešni trije slovenski predstavniki (Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, 
Znanstveno raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti in Urbanistični inštitut 
republike Slovenije). Skupaj smo pridobili kar okoli 700 tisoč evrov sredstev. 

2. V letu 2017 smo gostili skupino urbanistov iz Hrvaške. Predstavili smo jim pretekle in sodobne 
prostorsko načrtovalske prakse v Sloveniji. Pri predstavitvah so sodelovali strokovnjaki iz našega 
Inštituta, Ministrstva za okolje in prostor, Ljubljanskega urbanističnega zavoda in Mestne občine 
Ljubljana – Oddelek za prostor.  
Gostili smo tudi predstavnike iz evropske Organizacije za varnost in sodelovanje (OSCE) iz Kosova na 
temo »Cooperation between NGOs and national and local authorities – Joint projects«, ki smo jim 
prestavili sodelovanju med Slovensko kolesarsko mrežo in UIRS na projektih Pripelji srečo v službo in 
razvoju certifikata Kolesarjem prijazen delodajalec. 

3. Bili smo pokrovitelj 28. Sedlarjevega srečanja (srečanje vsakoletno prireja Društvo urbanistov in 
prostorskih planerjev Slovenije) z naslovom Urbana regeneracija. Srečanja so se udeležili številni 
strokovnjaki, predstavljeni so bili zelo zanimivi in tudi kritični prispevki. Ob tem smo izdali zbornik 
srečanja v posebni strokovni številki revije Urbani izziv. Ob izidu zbornika smo organizirali tudi okroglo 
mizo na kateri smo nadaljevali z razpravami na temo srečanja. 

• Število projektov Obzorja 2020: 3 projekti (Inspiration, Connecting Nature in Prosperity - Obzorja 2020), 
55.675,71 EUR. 

• Število projektov, financiranih iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov: 6 projektov (INTERREG: 
Lumat, PlurAlps, Pumas, Danube Art.N., Los_dama!, ASTUS) v skupni višini 142.355,77 EUR. 

• Število patentov in inovacij: 1. 

 

2. 5. 3. Struktura sredstev in odhodkov UIRS 

V strukturi prihodkov UIRS se le-ti ločijo na prihodke iz naslova javne službe in prihodke iz trga. Prihodki javne službe 
predstavljajo javna sredstva proračuna Republike Slovenije (npr. ARRS, ministrstva, agencije, idr.) in proračuna 
Evropske unije oz. izven Evropske unije. Njihov delež je približno 96 % v vseh prihodkih Inštituta.  

Prihodki trga predstavljajo sredstva domačega in tujega trga, ki jih Inštitut načrtuje s pridobitvijo v okviru javnih 
razpisov na domačem in tujem trgu in predstavljajo približno 4 % vseh prihodkov Inštituta. 

V skupnih prihodkih javne službe predstavlja 90 % prihodkov za raziskovalno dejavnost in v skupnih prihodkih tržne 
dejavnosti predstavljajo 60 % prihodki za raziskovalno dejavnost. 

V strukturi odhodkov UIRS so le-ti razvrščeni na odhodke iz naslova javne službe in odhodke iz trga, ki jih UIRS 
razporeja glede na vir financiranja. Odhodki se nadalje razvrstijo na štiri kategorije in sicer: 

- odhodki za plače in nadomestila (približno 72 %) 
- odhodki za material in storitve (približno 24 %) 
- drugi odhodki (približno 1 %) 
- amortizacija (približno 3 %). 

http://urbani-izziv.uirs.si/Portals/uizziv/papers/urbani-izziv-2017-28-02-002.pdf
http://urbani-izziv.uirs.si/Portals/uizziv/papers/urbani-izziv-2017-28-02-002.pdf
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Pri razmejevanju odhodkov na tiste, ki se nanašajo na javno službo in tiste, ki se nanašajo na prodajo blaga in storitev 
na trgu Inštituta, se upošteva načelo, da je potrebno ob nastanku poslovnega dogodka določiti, za kakšno vrsto 
dejavnosti gre. 

Viri prihodkov in odhodki za raziskovalno dejavnost so prikazani v nadaljevanju. 

 

2. 5. 4. Okolje UIRS 

Glavna dejavnost Urbanističnega inštituta je raziskovalna dejavnost na področju prostorskega, urbanističnega in 
krajinskega načrtovanja in oblikovanja. Prostorsko, urbanistično in krajinsko načrtovanje in oblikovanje v Sloveniji 
poteka na državni in občinski ravni. Če govorimo o urbanizmu kot samostojni disciplini potem le-ta danes zagovarja 
trajnostni razvoj, kar pomeni, da moramo zadovoljevati današnje potrebe tako, da ne ogrozimo potreb in možnosti 
prihodnjih generacij. To pa pomeni, da moramo varovati okolje in hkrati zagotoviti prostor za bivanje, socialni razvoj 
in razvoj gospodarstva.  

Možnosti razvoja Inštituta se predvsem kažejo v novih področjih, ki so v zadnjih letih izšla iz globalnih problemov s 
katerimi se sooča prebivalstvo na Zemlji. Ti problemi so predvsem globalno segrevanje in z njim povezana porast 
naravnih katastrof, porast in staranje prebivalstva ipd. Zavedanje teh težav je pripeljalo do novih raziskovalnih 
področij, ki se ukvarjajo z reševanjem teh problemov. Med ta področja lahko uvrstimo uravnotežen in trajnostni 
razvoj, na naravi temelječe rešitve bivalnega okolja, naslavljanje staranja prebivalstva z raziskovanjem novih 
bivanjskih oblik, ohranjanje kmetijskih površin, revitalizacija degradiranih površin, vključevanje javnosti v postopke 
prostorskega načrtovanja, načrtovanje novih oblik mobilnosti in s tem zmanjševanje ogljičnega odtisa ipd.  

Med omejitve s katerimi se sooča Inštitut bi lahko omenili prezapleteno zakonodajo, ki ureja prostorsko načrtovanje 
in nezmožnost medsebojnega usklajevanja različnih ministrstev oziroma sektorjev, ki pokrivajo vsak svoj del prostora 
(kmetijstvo, gozdarstvo, okolje, gospodarstvo, ...) o zadevah, ki se tičejo prostora. 

 

2.6. Ključna področja delovanja UIRS in znanstveno-raziskovalne usmeritve UIRS 
UIRS v okviru področnega delovanja in znanstveno raziskovalne usmeritve deluje na raziskovalnem področju, ki se 
nanaša na prostorsko, urbanistično in krajinsko načrtovanje in oblikovanje, ki je glede na potrebe v slovenskem 
prostoru in trende v evropskem raziskovalnem prostoru kot podpori razvoja evropske družbe razčlenjen v naslednja 
področja: 

- demografija 
- dostopnost 
- enake možnosti 
- kulturna dediščina 
- metode in pristopi v urbanističnem in prostorskem načrtovanju 
- podnebne spremembe in varstvo okolja 
- prenova 
- politika prostora, procesi in postopki prostorskega in urbanističnega načrtovanja 
- promet in urbana mobilnost 
- prostorska informatika in urbane simulacije 
- Stanovanja in 
- zelena infrastruktura in ekosistemske storitve. 

 

2.7. Pomen znanstveno-raziskovalne usmeritve UIRS za razvoj znanosti v širšem (svetovnem) 
merilu 

Vsi rezultati s področja delovanja Inštituta so neposredno uporabljivi v praksi, saj je naše delo usmerjeno k podpori 
načrtovalske prakse in drugih praks urejanja prostora. Rezultati temeljnih in aplikativnih projektov so pogosto 
predlogi ciljev, usmeritev, ukrepov in/ali načrtov. V okviru raziskovalnega programa Prostorsko načrtovanje z 
raziskovalnim delom vplivamo na razvoj metodologij prostorskega načrtovanja, urbanističnega ter krajinskega 
načrtovanja in oblikovanja in tako odločilno prispevamo k razvoju nove generacije načrtovalskih procesov in 
pristopov, tako v Sloveniji kot tudi v širšem mednarodnem prostoru. Pomemben prispevek je tudi uvajanje 
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računalniško podprtih metod za urejanje in načrtovanje prostora, tako da je prenos v prakso mogoč tudi na področju 
e-vsebin. 

Največji pomen za razvoj znanosti s področja prostorskih strok ima razvijanje in uveljavljanje sodobnih načrtovalskih 
pristopov, znanstvenih metod in orodij. Pomemben doprinos je v interdisciplinarnem pristopu in povezovanju 
znanstvenih ved in njihovih metod v inovativne pristope, ki so uporabni za odločanje, načrtovanje, urejanje in 
upravljanje prostora. Pri tem se še posebej s pristopi od spodaj-navzgor povečuje uporabna vrednost temeljnih 
znanstvenih disciplin; s tem se oplemenitijo tudi temeljna znanstvena področja kot so sociologija, ekonomija in 
psihologija (uporaba vedenjskih zemljevidov), ter nenazadnje fizika in kemija (področje varstva okolja in podnebnih 
sprememb). 

Izvirnost rezultatov in s tem pomen za znanost se kaže tudi v posodabljanju operativnih orodjih, ki se v procesih 
urejanja prostora uporabljajo za usklajevanje javnega in zasebnega interesa z namenom dviga kakovosti bivanjskega 
okolja in prostorske kulture nasploh. V praksi to pomeni zmanjševanje špekulativnega urbanizma, ki se kaže z 
neprimernim umeščanjem in so-bivanjem dejavnosti na lokacijah in z zmanjševanjem ambientalnih, uporabniških in 
simbolnih kakovosti prostora. Na urbanističnem inštitutu razvijamo metode, orodja in pristope za krepitev strokovno 
usmerjenega pogajalskega urbanizma. 

2.8. Pomen znanstveno-raziskovalne usmeritve UIRS za razvoj Slovenije 
Relevantnost rezultatov dela Inštituta za Slovenijo se kaže v: 

• oblikovanju sinergijskih pristopov za vrednotenje prostora, ki omogočajo skladen gospodarski, socialni in 
kulturni razvoj ter varstvo okolja, 

• zagotavljanju okvirov in konkretnih rešitev za racionalen in učinkovit prostorski razvoj, trajnostno načrtovanje 
različnih posegov, kvalitativno rast slovenskih mest in naselij za konkurenčnost v evropskem prostoru, 

• zagotavljanju okvirov in konkretnih rešitev za preudarno rabo naravnih virov, vzpostavitev kulturne identitete, 
ohranjanje naravne in krajinske pestrosti ter oblikovanje smernic za uravnoteženo prostorsko in okoljsko 
zakonodajo, 

• razvoju in uporabi medmrežnih GIS sistemov za podporo odločanju in vključevanju javnosti 
• uvajanju IT za podporo načrtovanju, urejanju in razvoju prostora, 
• uvajanju celovitega koncepta kakovosti bivanja, vključujoč koncepte nizkoogljične družbe na ravni zasnove 

poselitve, kakovostnih in inovativnih oblik bivanja za starajočo se družbo ter celovitih prometnih strategij v 
slovensko načrtovalsko prakso. 

Skupni potencialni vplivi na razvoj družbe in gospodarstva so: 

• Uporaba sinergij, povečanje pomembnosti 

Poznavanje konceptov EsA (ekosistemski pristop), NBS (na naravi temelječe rešitve) in GI (zelena infrastruktura) 
ter njihova interpretacija ter implementacija v procese prostorskega načrtovanja vodijo k razumevanju razlogov 
za nastanek in zmanjševanje razkoraka med področji ohranjanja okolja, varstva narave, prilagajanja podnebnim 
spremembam in prostorskega razvoja. V procesih prostorskega načrtovanja, vključno s celovitimi prenovami in 
koncepti udejanjanja trajnostne mobilnosti se s takimi pristopi ustvari okolje, v katerem načrtovalci sodelujejo 
med seboj na različnih področjih in med sektorji, vključujoč različne javnosti. Kultura načrtovanja s sodelovanjem 
omogoča iskanje rešitev, ki odražajo povezovalno vlogo stroke. 

• Boljša kakovost bivanja 

Z upoštevanjem značilnosti prostorske demografije, mikro lokacij ter na uporabnika usmerjenih raziskav (npr. 
na področju stanovanj: preprečevanje prenaseljenosti stanovanj, odpravi občutne stanovanjske prikrajšanosti, 
prilagodljivosti stanovanjskega prostora tudi z vidika prilagajanja starajoči se družbi) bomo pridobili raznovrstno 
empirično znanje na podlagi katerega bomo ob udejanjanju konceptov EsA, NBS, GI, trajnostne mobilnosti ter 
nizkoogljičnih scenarijev in orodij lahko ponudili utemeljitve za doseganje širokega nabora družbenih koristi 
(npr. raznovrstne oblike bivanja, privlačnejši javni prostori, izboljšana prometna varnost, zmanjšane količine 
izpustov toplogrednih plinov, boljše zdravje, manj onesnaževanja zraka in hrupa). 

• Premik k novi kulturi bivanja 

Na podlagi pridobljenih znanj, s katerimi bomo doprinesli k boljši kakovosti bivanja, bomo s primernim 
ozaveščanjem in sodelovanjem z deležniki (predvsem izvajalci politik) lahko posredno vplivali oz. spodbujali k 
novi kulturi bivanja, tako z vidika umeščanja dejavnosti v prostor in upravljanja degradiranih območij na podlagi 
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novih paradigem; kot migracij v smislu dviga ozaveščenosti o tem, kako lahko priseljevanje v območja, ki se 
soočajo z demografskimi problemi, pomeni nove priložnosti za socialne inovacije in razvoj, ki izvira iz 
povečevanja kulturne raznolikosti in pluralnosti; trajnostne mobilnosti in stanovanjskih standardov tako 
velikostnih kot standardov za energetsko učinkovitost. 

• Pozitivni učinki na okolje in zdravje  

Vse zgoraj našteto ima neposredni vpliv na dobro zdravje prebivalcev in njihovo bivanjsko okolje (npr. a. 
trajnostna mobilnost ima neposredni vpliv na kakovost zraka in manj hrupa ter zmanjšano porabo neobnovljivih 
virov energije; aktiven način potovanja (s pogostejšo hojo in kolesarjenjem) dobro vpliva na zdravje prebivalcev. 
b. zagotovitev zadostnega in dobrega stanja okolja (NBS, GI) vpliva na ohranjanje ali izboljšanje naravne 
pestrosti, kakovost zraka, vod in tal ter krajinsko sliko, c. dobro fizično in duševno zdravje zaradi ustreznih 
stanovanjskih standardov in boljšega ter dostopnejšega omrežja javnih in zelenih površin). 

 

2.9. Dolgoročni cilji UIRS 
Dolgoročni cilji Urbanističnega inštituta so povezani s strategijo Inštituta in obsegajo naslednje cilje, ki pa morajo 
slediti delu na področju načrtovanja in urejanja prostora ter sorodnih disciplin: 

1. doseganje odličnih znanstvenoraziskovalnih rezultatov, 
2. pridobivanje raziskovalnih in strokovnih projektov doma in v tujini, 
3. zagotavljanje povezav med raziskovalnim delom in implementacijo rezultatov raziskav v praksi, 
4. vključevanje raziskovalcev v izobraževalni proces, 
5. zagotavljanje ustrezne kadrovske zasedenosti in  
6. izboljšanje prepoznavnosti ustanove in njenega delovanja doma in v tujini. 

Zap. 
št. 

Kazalnik Izhodiščna 
vrednost  
2017 

Ciljna 
vrednost 
2020 

Ciljna 
vrednost 
 2023 

1 Število raziskovalnih projektov, v katerih sodeluje vsaj en visokošolski 
zavod 

 2  ~2 ~2 

2 Število raziskovalcev, ki sodelujejo v pedagoškem procesu visokošolskih 
zavodov (v osebah) 

 3 ~3 ~3 

3 Število raziskovalnih in razvojnih projektov, v katerih sodeluje 
gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja in so krajši od enega leta 

 5  ~6 ~6 

4 Vrednost raziskovalnih in razvojnih projektov, v katerih sodeluje 
gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja in so krajši od enega leta (v EUR) 

 41.400  ~50.000 ~50.000 

5 Število raziskovalnih in razvojnih projektov, v katerih sodeluje 
gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja in trajajo vsaj eno leto 

 26 ~30  ~30 

6 Vrednost raziskovalnih in razvojnih projektov, v katerih sodeluje 
gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja in trajajo vsaj eno leto (v EUR) 

 530.000  ~600.000 ~600.000 

7 Število vloženih patentnih prijav na patentni urad v Sloveniji  0  0 0  

8 Število vloženih patentnih prijav na patentni urad v tujini, ki so opravili 
popolni preizkus patentne prijave 

 0  0  0 

9 Število inovacij  1  1 1  

10 Delež znanstvenih svetnic med vsemi znanstvenimi svetniki (v %)  50%  50% 50%  

11 Delež znanstvenih sodelavk med vsemi znanstvenimi sodelavci (v %)  60%  50% 50% 

12 Število tujih raziskovalcev, zaposlenih na JRZ (v osebah)  0  0  0 

13 Število raziskovalcev, državljanov Republike Slovenije, zaposlenih na JRZ, 
ki so se v zadnjih 5 letih vrnili iz tujine (v osebah) 

 0  0  0 

14 Število gostujočih mlajših raziskovalcev (do 10 let po zaključenem 
doktoratu), ki so na JRZ opravili manj kot enomesečno neprekinjeno 
raziskovalno delo (v osebah) 

 0  0  0 



   

 

22 Plan dela in finančni načrt poslovanja Urbanističnega inštituta RS za obdobje 2019–2023 

 

15 Število gostujočih mlajših raziskovalcev (do 10 let po zaključenem 
doktoratu), ki so na JRZ opravili vsaj enomesečno neprekinjeno 
raziskovalno delo (v osebah) 

 0  0  0 

16 Število gostujočih starejših raziskovalcev (več kot 10 let po zaključenem 
doktoratu), ki so na JRZ opravili manj kot enomesečno neprekinjeno 
raziskovalno delo (v osebah) 

 0  0  0 

17 Število gostujočih starejših raziskovalcev (več kot 10 let po zaključenem 
doktoratu), ki so na JRZ opravili več kot enomesečno neprekinjeno 
raziskovalno delo (v osebah) 

 0  0  0 

18 Število raziskovalcev JRZ, ki so opravili vsaj enomesečno neprekinjeno 
raziskovalno delo na tujih univerzah ali tujih znanstvenih institucijah (v 
osebah) 

 0  0 0  

* Težave pri zaposlovanju tujih raziskovalcev so v tem, da jim ne moremo ponuditi zadostnega plačila, ker so zaradi 
plačnega sistema plače prenizke in se na naše pozive nihče ne javi. 

3. Program raziskovalne dejavnosti UIRS z opredelitvijo obsega javne službe 
ter raziskovalnega dela za trg za obdobje 2019–2023 

3.1. Program raziskovalne dejavnosti UIRS, strukturiran po raziskovalnih področjih in 
družbenih izzivih 

Raziskovalni program: Prostorsko načrtovanje P5-0100 

Vodja: dr. Barbara Goličnik Marušić  
Financiranje: 4,20 FTE cenovne kategorije B, za obdobje 2018-2024 

Raziskovalni program Prostorsko načrtovanje je interdisciplinarni program, ki izvaja razvoj za podporo temeljnim in 
aplikativnim raziskavam na različnih ravneh; od strateškega prostorskega načrtovanja, regionalnega prostorskega 
razvoja in načrtovanja, urbanističnega in krajinskega načrtovanja ter oblikovanja. Precejšen poudarek je na izboljšavi 
in razvoju metodologij relevantnih za interdisciplinarne pristope in pristope od spodaj-navzgor, saj so le-ti ključni za 
uspešno implementacijo raziskovalnih znanstvenih dognanj v prostorsko prakso tako pri načrtovanju novega kot pri 
prenovah naselij in ohranjanju drugih vrednih sestavin prostora.  

V okviru petletnega plana, ki sovpada s trajanjem raziskovalnega programa Prostorsko načrtovanje (2018 – 2024), 
bomo skladno z mednarodnimi usmeritvami in cilji na področju prostorskega in urbanističnega načrtovanja in v 
skladu s cilji in prioritetami Slovenije nadgrajevali že uveljavljene pristope in modele trajnostnega razvoja prostora, 
metode za vrednotenje prostora, upravljanje s prostorom in za vrednotenje okolja in vplivov podnebnih sprememb 
na razvoj prostora, s poudarkom na interpretaciji in vključevanju sodobnih paradigem kot so ekosistemski pristop in 
na naravi temelječe rešitve. Prav tako bomo nadaljevali z razvojem in promocijo mobilnostnih sistemov, koncepti 
nizko ogljične družbe, raziskovanjem kakovosti bivanja in vloge zelenih površin pri načrtovanju mest in krajine, s 
poudarkom na implementaciji koncepta zelene infrastrukture, ter razvoju politik in prostorskih praks za zagotavljanje 
vključujočih prostorov, s poudarkom na upoštevanju potreb starajoče se družbe. Razvoj bo še posebej usmerjen v 
uporabo sodobnih IT v načrtovanju in v nadaljnji razvoj e-GIS orodij in podpornih metod za ugotavljanje in 
vrednotenje družbene sprejemljivosti posegov v prostor ter na preveritev potencialov metod scenarijev in simulacij 
za spremljanje in vrednotenje neposrednih in posrednih sprememb v prostoru, predvsem kot posledic podnebnih 
sprememb in spreminjanja ali opuščanja rab. 

Skladno z razvojnimi programi EU in raziskovalskimi usmeritvami (H2020) ter cilji mednarodnih (UNEP, 2015), 
evropskih (UA-EU, EC, 2016; Transition towards sustainable and liveable urban futures-JPI Urban Europe, 2015; BS, 
EC, 2011) in slovenskih usmeritev (SPRS 2, v pripravi, MOP, 2017; SRS, MGRT, 2013) bodo raziskave in razvoj 
usmerjeni na štiri medsebojno povezane in dopolnjujoče sklope (delovne pakete – DP): 

• DP1: Vrednotenje sodobnih razvojnih paradigem in usmeritev z namenom ugotavljanja njihove uporabne 
vrednosti v procesih prostorskega načrtovanja 

• DP2: Mobilnost in nizko ogljična družba 
• DP3: Prostorska demografija, migracije in socialne inovacije ter izzivi za stanovanjsko oskrbo 
• DP4: Razvoj metod in orodij za izvajanje načrtovalskih procesov ter prikaz stanj, sprememb in simulacij 

razvoja prostora 
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Cilji so razplasteni na več ravni: od doprinosa k najnovejšim teoretičnim postavkam ter njihovo interpretacijo ter 
implementacijo v metodološke pristope uporabne za načrtovalske procese in prakso, do strateških usmeritev in 
dejanskih smernic predvsem na področju doseganja kakovosti bivanja z vidika nizkoogljične družbe na področjih 
razvoja poselitve, mobilnosti in stanovanjskega standarda in oskrbe za vse: 

• Teoretično in metodološko poglobiti ter povezati sodobni paradigmi (ekosistemski pristop (EsA), pristop na 
naravi temelječih rešitev (NBS)) in druge sorodne pristope (zeleno/modro infrastruktura (GI/BI), blaženje in 
prilaganje podnebnim spremembam, krožno gospodarstvo) s teorijo in metodologijo prostorskega 
načrtovanja. 

Na ta način bo raziskovalni program prispeval k razumevanju razlogov za nastanek in zmanjševanje razkoraka med 
področji ohranjanja okolja, varstva narave, prilagajanja podnebnim spremembam in prostorskega razvoja. Gre za 
široka strokovno-znanstvena področja, ki so tradicionalno disciplinarno ločena ne samo v Sloveniji, temveč tudi v 
številnih razvitih evropskih državah. Njihovo ločenost pa še dodatno utrjuje način organiziranosti državnih organov 
ter priprava in sprejemanje sektorskih zakonodaj in razvojnih dokumentov na vseh pomembnih teritorialnih ravneh.  

Raziskovalni program bo prispeval nova znanja, koncepte in metode, ki bodo krepili multidisciplinarnost in 
transdisciplinarnost med temi področji v kontekstu globalnih izzivov: naraščajoče negotovosti in kompleksnosti na 
področju gospodarstva, družbe (staranje prebivalstva, migracije ipd.) ter vplivov podnebnih sprememb (segrevanje 
ozračja in morja, izjemni vremenski dogodki, ipd.). S tem se bo navezoval na tekoče znanstvene projekte na UIRS 
(npr. V5-1653 - Razvoj procesa in postopkov priprave integralnega pomorskega prostorskega načrtovanja, J5-7178 - 
Integralni sistem poplavno vzdržnega prostorskega načrtovanja, J6-8266 - Okoljske spremembe in kraški vodni viri: 
vplivi, ranljivost in prilagoditve rabe prostora, CONNECTING, LOS_DAMA!, LUMAT, INSPIRATION). 

• Priprava in preizkus orodij, ki združujejo vidik usmerjanja prostorskega razvoja in mobilnostne rešitve za 
nižje teritorialne ravni (skupine občin, posamezne občine) 

Z metodološkega vidika bomo preizkušali uporabo scenarijev za znižanje izpustov toplogrednih plinov zaradi 
mobilnosti na podlagi stalnega dialoga in usklajevanja med razvijalci in uporabniki scenarijev ter orodij. Z razvojem 
metod bomo podpirali aktivnosti v okviru projekta ASTUS, ter deloma na podlagi izkušenj/rezultatov projektov 
BIKE2WORK in PUSH&PULL, ki sta v zaključni fazi. Na področju učinkovitih ukrepov mobilnostnih rešitev se specifični 
cilji vežejo predvsem na: podporo novega nacionalnega programa CPS, njegov monitoring in vrednotenje, na podlagi 
tega na posodobitev smernic za CPS, ter na razvoj orodja za preverjanje CPS.  

Kot končni rezultat pričakujemo razvoj nacionalnega orodja za ocenjevanje CPS, ki bo služilo kot pomoč uradnikom 
na državni in lokalni ravni za preverjanje ali se izdelane CPS ujemajo z nacionalnimi smernicami ter če je njihova 
kakovost dovolj velika, da dobijo npr. sredstva za implementacijo ukrepov. Na ta način bomo prispevali k nastanku 
dokumenta (CPS), ki lahko bistveno vpliva na kakovost bivanja posameznika in bivanjskega okolja skupnosti. 
Aktivnosti v okviru razvoja CPS se bodo povezovale tudi s projektom PROSPERITY, ter z rezultati projekta EVIDENCE, 
ki je v zaključni fazi. 

• Zagotoviti učinkovito poznavanje socio-demografskih stanj, potreb in trendov s poudarkom na uporabi 
»small data«, in »mikro« prostorske ravni 

Ta cilj bomo zasledovali na različnih družbeno-prostorskih ravneh; od demografskih analiz in projekcij ogroženih 
območij do individualnih potreb uporabnikov. Sociodemografske projekcije prebivalstva so del trajnostnega 
prostorskega načrtovanja, ki teži k ustvarjanju kvalitetnega bivanja. Z nadaljnjim razvojem t.i. prostorske 
demografije, ki upošteva strukturne, kulturne in družbeno-ekonomske soodvisnosti v prostoru bomo zagotavljali 
poznavanje družbeno-prostorske problematike in iskanja rešitev na podlagi socio-demografskih projekcij in simulacij 
prebivalstva na različnih stopnjah lokalne prostorske ravni. Razvoj metod bo podpora demografskih študij za 
slovenske občine in okvir za sodelovanje v projektu BENEFIT. Pogosto je za razumevanje družbeno-prostorskih 
odnosov potrebno zagotoviti ustrezno empirično osnovo, ki temelji na »small«data in/ali specifiki prostora. S to 
problematiko se bo na področju možnega prihodnjega razvoja mest in načina življenja v njih, še posebno v povezavi 
z vsakdanjo rabo in odnosom do odprtega prostora kot tudi načinom njegovega urejanja in vsebine, ukvarjal projekt 
C3PLACES. V okviru raziskovalnega programa pa bomo še naprej razvijali koncepte »user-centred« statistike in 
vedenjskih zemljevidov, ki bodo metodološka osnova za omenjeni projekt. V navezavi s projektom PlurApls bodo 
preverjene tudi nekatere možnosti prilagoditve koncepta prostorske demografije. Na preseku prostorske 
demografije in stanovanjske problematike bo eden ključnih ciljev opredeliti primerne oblike bivalnih okolij za 
starejše, ki bi ustrezala potrebam, željam in navadam starejših ljudi in bi bila finančno vzdržnejša za starejše ljudi in 
slovensko družbo nasploh. Razvoj bo nadaljeval nekatere izsledke raziskave J5-8243 - Model za kakovostno staranje 
v domačem bivalnem okolju v Sloveniji.  
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Rezultati bodo uporabni za snovanje, utemeljevanje in vrednotenje različnih prostorskih, okoljskih, infrastrukturnih 
in družbeno-ekonomskih politik, za razvojno-strateško načrtovanje prostora, mest, zelenih sistemov ter sistemov 
mobilnosti ter za praktične usmeritve urejanja za vse-vključujočega prostora. 

METODOLOGIJA 

Obravnavane teme zajemajo širše področje družbenih ved (prostorsko načrtovanje, demografija, ekonomija, 
sociologija itd.) kakor tudi naravoslovnih (varstvo okolja, ekologija, gradbeništvo, energetika itd.), kar nujno zahteva 
interdisciplinarni pristop k izvedbi raziskav. Pri tem se predvideva uporabo, v osnovi, triangulacijske raziskovalne 
metodologije, ki omogoča natančnejše preverjanje veljavnosti rezultatov raziskav. Ta metodologija temelji na 
pridobivanju podatkov z uporabo različnih kvalitativnih raziskovalnih orodij kot so, strukturirani vprašalniki, 
intervjuji, opazovanje, delavnice, scenariji in statistični podatki; oz. uporabo mešane metode raziskovanja 
(kvantitativnega in kvalitativnega raziskovanja), pri čemer se uporabi proces kristalizacije rezultatov, kjer se išče 
ujemanje in neujemanje med posameznimi pridobljenimi podatki, s katerimi poskuša raziskovalna skupina pridobiti 
nove zamisli in teorije, ki ne bi bile mogoče z uporabo posamične metode. 

 

3.2. Podporna dejavnost raziskovalni dejavnosti UIRS 
3.2.1. Infrastrukturni program UIRS 

Infrastrukturna skupina – I0-0016 - Infrastrukturna dejavnost UIRS 

Vodja: Boštjan Cotič 
Financiranje: 1 FTE, za obdobje 2015-2020 

Center za geografske informacijske sisteme UIRS ali na kratko GIS center UIRS je ustanovljen za infrastrukturno 
podporo temeljnemu, razvojnemu in aplikativnemu raziskovanju na področju urbanizma in sorodnih ved. Osnovna 
področja podpore so: 

• Simulacijska infrastruktura. Osrednja enota GIS centra je laboratorij za izvajanje urbanih simulacij na makro, 
mezo in mikro ravni za potrebe urbanističnega načrtovanja, zemljiške politike, regionalnega planiranja, 
varstva okolja in kulturne dediščine ter vključevanja Slovenije v svetovne mreže podobnih dejavnosti. 

• Tehnična infrastruktura za področje geografskih informacijskih sistemov vsebuje vzdrževanje geografskih 
informacijskih sistemov (GIS) in ostalih oblikovalskih orodij za potrebe raziskovalnih programov, uvajanje 
uporabe sodobne informacijske tehnologije v povezavi s projekti e-uprave in e-Evrope ter izobraževanje in 
svetovanje raziskovalcem na tem področju.  

• Podatkovna infrastruktura predstavlja zbiranje, predelavo, prikaze podatkov v obliki ter načinih, neposredno 
uporabnih za monitoring urbanega razvoja, za analize stanja ter teženj razvoja, za proučevanje temeljnih 
prostorskih paradigem ter za vrednotenje učinkov in posledic predlaganih prostorskih ukrepov. 

• Indok center kot podpora GIS centru izvaja vzdrževanja in distribucije pridobljenih elektronskih baz 
podatkov. 
INDOK center in knjižnica Urbanističnega inštituta nemoteno izpolnjujeta osnovne dejavnosti kot so: 
spremljanje znanstvene in razvojne dejavnosti sodelavcev Inštituta, sodelovanje v sistemu COBISS, 
naročanje in obdelava gradiva, storitve uporabnikom (izposoja, retrospektivna iskanja, signalne informacije 
in izdelava seznamov novosti, citiranosti in bibliografij, medknjižnična izposoja) in podobno. Skrbita tudi za 
ažurnost spletne strani Inštituta. Poleg osnovnih informacij o Inštitutu ter knjižnici in gradivu so na tej strani 
tudi povezave do polnih besedil člankov naročenih revij ter spletnih strani konzorcijev, katerih člani smo. 
Pripravljata in redno objavljata, za potrebe naših raziskovalcev, tudi kliping za področje urejanja prostora iz 
častnikov Delo, Dnevnik, Primorske novice, Gorenjski glas in Finance. Obiskovalce spletne strani v rubriki 
novice obveščata o dogodkih vezanih na področje urejanja prostora. V prostorih knjižnice organizirata 
predavanja, projekcije filmov in razstave in o njih obveščata na naši spletni strani, preko mailov in direktno z 
osebnimi vabili.  

• Izobraževalna infrastruktura je namenjena izvajanju izobraževanja za Autodesk GIS, ESRI GIS sisteme ter 
drugo aplikativno programsko opremo, ki jo izdeluje ali uporablja center.  

Poleg osnovne dejavnosti bomo v obdobju 2019 - 2023 nadaljevali z raziskovanjem možne uporabe generativne 
spletne platforme za javno participacijo, ki smo jo izdelali. Le-to bomo ponudili na uporabo vsem zainteresiranim 
uporabnikom. Zaradi promocije generativne spletne platforme v okviru mednarodnih projektov UIRS, se je pokazala 
potreba po prevodu in priredbi spletne platforme tudi za tuje trge. Nekatere vsebine so bile na podlagi želja tujih 
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partnerjev že prevedene, v obdobju do 2023 pa načrtujemo celovit prevod v angleški jezik. V kolikor bo izražen 
interes s strani tujih raziskovalcev, bomo platformo prevedli tudi še v druge jezike. Predlogi in pripombe domačih in 
tujih uporabnikov nam bodo dali nove podatke, ki jih bomo uporabili pri nadaljnjem razvoju platforme in razvoju 
novih orodij spleta 2.0, ki bodo namenjena javni participaciji. Spletno platformo bomo nadgrajevali tudi z drugimi 
orodji, ki bodo v pomoč v procesu prostorskega načrtovanja. V sklopu infrastrukturne skupine bomo tako v obdobju 
2019 - 2023 naprej razvijali orodja za podporo pri analizi in kompleksnih procesov prostorskega načrtovanja, kot jih 
definirajo zakoni in podzakonski akti, kot tudi orodja ki omogočajo integracijo vidikov podnebnih sprememb in 
energetske učinkovitosti v procese prostorskega načrtovanja. 

V obdobju 2019-2023 načrtujemo nadgradnjo osnovnih štirih področjih podpore domačim in tujim raziskovalcem s 
sledečimi tematikami: 

• Razvoj participativnih modelov bomo nadgraditi v skladu z najnovejšimi dognanji s področja soustvarjanje 
(ang. Co-creation) in zajem znanja množic (ang. Crowdsourcing), saj v tem vidimo velik potencial za dvig 
kvalitete prostorskega načrtovanja in predvsem večjega zavedanja širše javnosti o pomenu kvalitete bivanja in 
sobivanja. 

• Podpora konceptom soustvarjanja in zajema znanja množic, pa tudi nekateri drugi pristopi zahtevajo 
obdelavo velike količine podatkov (ang. Big data), kar zahteva drugačne pristope pri obdelavi podatkov (napr. 
rudarjenje). 

• Nadgradili bomo sisteme za podporo odločanju (ang. DSS Decision support systems), kjer bo poudarek na 
grafični komponenti GIS sistemov, s čimer bo olajšano aktivno sodelovanje širše javnosti. 

• Pregledali bomo modele za razumevanje kompleksnosti zakonodajnih in drugih predpisov in možnosti 
kvalitetne integracije novih znanj v zakonodajo, kot podporo raziskovalcev za učinkovito implementacijo 
najnovejših znanstvenih in strokovnih dognanj v vsakdanjo prakso. 

• Raziskali bomo potenciale koncepta »Smart cities« v okviru SRIP Pametna mesta in skupnosti. Predmet 
preučevanja infrastrukturne skupine bo »pametno« spremljanje stanja v prostoru s pomočjo pametnih 
senzorjev. Pravočasno zaznavanje sprememb lahko pomeni razliko med učinkovitim ukrepanjem v smeri 
trajnostnega prostorskega razvoja oziroma razraščanjem novih degradiranih oziroma razvrednotenih urbanih 
območij. 

• Redno bomo spremljali razvoj drugih, novih tehnologij, ki bi lahko olajšale in/ali izboljšale učinkovitost 
raziskovalcev pri njihovem delu. 

S pogodbo o sofinanciranju raziskovalne dejavnosti Inštituta, ARRS za izvajanje Infrastrukturnega programa 
sofinancira UIRS na letni ravni v povprečju 27 % celotnih sredstev iz proračuna RS (v višini 282.831 EUR/leto), od tega 
8 % za stroške plač in 92 % za materialne stroške, nematerialne stroške in amortizacijo. 

 

3.2.2. Druga podporna dejavnost UIRS 

3.2.2.1. Splošno 

Usmeritve delovanja Inštituta v naslednjem srednjeročnem obdobju opredeljuje Strateški načrt UIRS za obdobje 
2019–2023, ki je usklajen s Nacionalnim programom za raziskovalno in razvojno dejavnost. Ker se je obseg 
proračunskih sredstev za dejavnost UIRS v zadnjih letih močno zmanjšal, si bo Inštitut v obdobju 2019-2023 
prizadeval za pridobivanje dodatnih proračunskih in zunaj proračunskih sredstev ter hkrati skrbno nadzoroval stroške 
na vseh področjih delovanja Inštituta. Posebno pozornost bomo namenili načrtovanju ravnanja s kadri, izboljšavam 
timskega dela, boljši komunikaciji med oddelki, učinkovitejšemu reševanju problemov in optimizaciji delovnih 
procesov. Izboljšati nameravamo tudi nekatera področja informacijskega menedžmenta in odnosov z javnosti ter 
nadgraditi elektronski dokumentarni sistem za potrebe glavne pisarne, arhiva in javnega naročanja. V skladu z 
razpoložljivimi sredstvi bomo zagotavljali potrebne investicije in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov ter 
energetsko sanacijo zgradbe Inštituta. Ker najemamo del prostorov bodo naši napori usmerjeni tudi k morebitnem 
nakupu teh prostorov. V primeru povečanega obsega dela in pa bomo potrebovali dodatne prostore, ki jih lahko 
dobimo s predelavo neizkoriščenih prostorov nekdanje kotlovnice. Le-ti so last vseh lastnikov objekta, a bi jih v 
dogovoru z ostalimi solastniki objekta lahko uporabljali za pisarniške prostore. 

 

3.2.2.2. Finančno računovodske zadeve 

Finančno - računovodska služba bo izvajala redne finančne in računovodske naloge skladno z veljavno zakonodajo in 
predpisi s tega področja. Delo službe je tesno povezano z delovanjem poslovno informacijskega sistema (VASCO, 
KADRIS) in je odvisno od njegove kakovosti, zato bomo nadaljevali s funkcionalnimi nadgradnjami oziroma 
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dopolnitvami posameznih modulov v smeri optimizacije njihovega delovanja in v skladu s spremembami finančne in 
davčne zakonodaje. Del dejavnosti službe bo tudi usmerjen v optimizacijo povezave VASCO z dokumentarnim 
sistemom, s katerim bomo na Inštitutu poenostavili in izboljšali postopke ravnanja in upravljanja s poslovno 
dokumentacijo. 

V obdobju 2019-2023 bomo nadaljevali z izdelavo in po potrebi z vsebinsko nadgradnjo paketa mesečnih 
računovodskih in finančnih poročil. Poglavitni namen teh poročil je zagotavljanje rednih, pravočasnih in kakovostnih 
informacij, potrebnih pri vodenju in upravljanju poslovanja. Kakovostne informacije predstavljajo temelj za 
učinkovito upravljanje in nadziranje pridobljenih finančnih sredstev po posameznih sklopih ter spremljanje 
učinkovitosti njihove namenske porabe. 

Del zadolžitev finančno - računovodske službe predstavlja tudi tekoče spremljanje pridobljenih nepovratnih sredstev 
iz različnih virov (skladov Evropske unije ali domačih inštitucij) za vodenje in upravljanje različnih projektnih 
dejavnosti ter nadziranje porabe teh sredstev. Uveljavljanje finančnih in računovodskih pravil in standardov EU pri 
vodenju projektov ali posameznih projektnih nalog, učinkovito spremljanje finančnih tokov, sprotna kontrola porabe 
sredstev med letom ter izdelava ustreznih finančnih poročil je le nekaj najpomembnejših nalog, ki jih bomo razvijali 
tudi v prihodnjem obdobju, če bodo prijave na projekte uspešne. 

UIRS je kot posredni proračunski uporabnik v skladu z Zakonom o javnih financah zavezan tudi k izvedbi notranje 
revizije poslovanja. V letu 2020 bomo v skladu z zakonskimi zahtevami z izbranim državnim notranjem revizorjem 
nadaljevali z notranjo revizijo na enem od izbranih področjih poslovanja Inštituta. 

Vse navedene dejavnosti finančno - računovodske službe bo mogoče kakovostno izvesti le z ustreznim sprotnim 
strokovnim izobraževanjem zaposlenih, ki delajo na tem področju. 

 

3.2.2.3. Pravne zadeve 

Zakonito delovanje UIRS na vseh področjih, katerih pravni okviri se ves čas spreminjajo in dopolnjujejo, je namreč 
zelo pomembno, hkrati pa tudi čedalje zahtevnejše. Ker Inštitut nima ustreznega kadra na tem področju, ima 
sklenjeno pogodbo z zunanjim izvajalcem, s katerim si zagotavlja pravilno izvajanje zahtevnejših pravnih zadev. 

V okviru delovanja Uprave bomo zagotavljali vse potrebne pravne akte, pravilnike in pravni nadzor, izvajali javna 
naročila ter zagotavljali ukrepe in pogoje delovnopravne zakonodaje, vse z namenom zakonitega delovanja na vseh 
področjih dela Inštituta. Posebno pozornost bomo namenili pripravi novih oziroma posodobitev obstoječih pravnih 
aktov za podporo poslovnim procesom. Vsa javna naročila bomo izvajali v skladu z zakonodajo na področju javnega 
naročanja. V skladu s temi izhodišči bomo izvajali naročila male vrednosti in javne razpise. Med večjimi javnimi razpisi 
v obdobju 2019-2023 bomo izvedli razpis za čiščenje poslovnih prostorov, nabavo in vzdrževanje računalniške 
opreme, digitalizacijo knjižnega in raziskovalnega gradiva, investicijsko in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, 
nakup pisarniškega in potrošnega materiala, idr. Uprava bo sodelovala tudi pri svetovanju glede avtorskopravne 
zakonodaje, licenciranja in nabave elektronskih informacijskih virov ter sprememb na področju dostopa do 
informacij javnega značaja (ZVOP-2, GDPR). 

 

3.2.2.4. Kadrovske zadeve 

Izhodišča za načrtovanje kadrov v obdobju 2019-2023 so naslednja: 

- za plače zaposlenih na Inštitutu bodo zaradi napredovanj in novih zaposlitev zagotovljena sredstva povečana v 
povprečju za 18,9 % glede na obdobje 2014 -2018. 

- zaradi pridobitev novih razvojno raziskovalnih projektov, Inštitut načrtuje dodatne zaposlitve predvsem visoko 
kvalificiranega kadra tako s poznavanjem računalniškega kot strokovnega znanja. Zaposlovanje bo Inštitut 
izvajal v okviru zagotovljenih finančnih virov, ki pa zaradi projektnega financiranja zelo niha med leti. Število 
zaposlenih na dan 1. 1. 2019, ki izhaja iz potrjenega kadrovskega načrta posrednega uporabnika za leto 2018 je 
30 zaposlenih. 

- Do leta 2023 bodo na Inštitutu 3 zaposleni dosegli pogoje za upokojitev: 
o ena zaposlena s VIII. ravnjo izobrazbe v VIII tarifnem razredu, 
o en zaposlen s VII/2 ravnijo izobrazbe v VII/2 tarifnem razredu in 
o ena zaposlena s V. ravnijo izobrazbe v V tarifnem razredu. 
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Za vsa tri delovana mesta načrtujemo nadomestne zaposlitve. Pri nadomestnih zaposlitvah moramo zasledovati cilj, 
da je nujno potrebno postopno zniževati povprečno starost zaposlenih, ki na UIRS znaša 49,6 let. 

Kadrovski primanjkljaj bomo še naprej reševali z optimizacijo delovnih procesov in določanjem prednostnih delovnih 
nalog, kajti notranjih rezerv ni več na voljo. Pomagali si bomo tudi z vključevanjem brezposelnih oseb preko javnih 
del Zavoda za zaposlovanje RS v knjižnici in z delom študentov. Vključevanje v programe javnih del je odvisno od 
ponudbe programov zavoda in objektivnih možnosti Inštituta glede na izpolnjevanje razpisnih pogojev. Na ta način 
načrtujemo zaposlitev ene invalidne osebe po posebni pogodbi o delu za opravljanje nalog. Poudariti pa je potrebno, 
da je tovrstno usposabljanje kratkotrajna zaposlitev (program javnih del traja največ 12 mesecev), zamudna in za 
organizacijo draga, saj mentorsko delo opravlja zaposleni v rednem delovnem času, ki je sicer namenjen izvajanju 
posameznih, pogosto nezadostnih kadrovskih podprtih delovnih procesov. 

Vodstvo Inštituta se zaveda zahtevnosti motiviranja sodelavcev v kolektivu, ki se dolgoročno sooča s kadrovskim 
primanjkljajem in večletnimi okrnjenimi možnostmi za razvoj, zato bo na osnovi analize organizacijske klime in 
zavzetosti zaposlenih, ki bo opravljena proti koncu leta 2018, identificirala prednostna področja in aktivnosti za 
spodbujanje zaposlenih in njihov razvoj z izboljšanji predvidoma na naslednjih področjih: 

- interno komuniciranje, 
- usposabljanje vodij, 
- medgeneracijsko sodelovanje, 
- prenos znanja in mentorstva. 

V okviru finančnih možnosti bomo izobraževali vse zaposlene na področju internega komuniciranja. Pri vodjih bo 
usposabljanje usmerjeno v izboljševanje vodenja zaposlenih ter vzpostavljanje medgeneracijskega sodelovanja in 
medgeneracijskega učenja. 

V skladu z oceno stopnje nevarnosti na delovnem mestu moramo zaposlenim na 2-3 leta omogočiti preverjanje 
znanja iz varstva pri delu in požarne varnosti. V obdobju 2019–2023 bomo organizirali tečaj za 30 zaposlenih. 
Načrtujemo preventivne zdravstvene preglede za 35 zaposlenih.  

Več pozornosti želimo nameniti tudi promociji zdravja na delovnem mestu in na tak način zmanjšati število bolniških 
odsotnosti. 

Stroški izobraževanja za razvoj kadrov 15.000 EUR 

Stroški preventivnih zdravstvenih pregledov (35 oseb) 3.500EUR 

Stroški varstva pri delu 3.000 EUR 

Stroški za promocijo zdravja 1.000 EUR 

SKUPAJ 19.500 EUR. 

 

3.2.2.5. Vključevanje v projekte 

Sodelovanje v domačih in tujih projektih pomeni za UIRS zagotavljanje razvoja dejavnosti, razvoj partnerstva z javnim 
in zasebnim sektorjem ter povezovanje na nacionalni in evropski ravni. V obdobju 2019-2023 se bomo vključevali v 
projekte, ki bodo zagotavljali razvoj dejavnosti v skladu s strateškim načrtom Inštituta. Spremljali bomo mednarodne 
razpise in se prijavljali na transregionalne programe Interreg Srednja Evrope, Mediteran, Horizon2020, Adrion, idr.  

Vključevali se bomo tudi v projekte na področju izvajanja redne dejavnosti, v kolikor bo to dopuščala razpoložljivost 
kadrovskih virov in možnost finančne soudeležbe. V ta namen bomo redno spremljali razpise v okviru Službe Vlade 
RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (Evropski sklad za regionalni razvoj) ter razpise posredniških teles kot so 
pristojna ministrstva in agencije (Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport, Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, idr.). 

Pomembna naloga bo tudi spodbujanje projektnega in timskega dela ter uvajanje standardov projektnega 
managementa. 

3.2.2.6. Ukrepi varovanja in zagotavljanja varstva pri delu 

Poleg rednega zagotavljanja ustreznega delovanja in potrdil o brezhibnem delovanju avtomatskih in drugih zaščitnih 
sistemov bomo še naprej nadgrajevali sistem tehničnega varovanja (kontrola pristopa tokovom uporabnikov, 
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nadgradnja video nadzornega sistema). Za zagotavljanje varnosti bomo imeli tudi v obdobju 2019-2023 pogodbo s 
podjetjem za varovanje, ki vključuje varovanje in storitve dežurnega centra. 

Usposabljanje zaposlenih na področju varstva pri delu in požarne varnosti je zakonska obveznost Inštituta. Ukrepi iz 
varstva pri delu bodo vezani na oglede in navodila s strani pooblaščene organizacije (VAJDA – Varstvo pri delu d.o.o.) 
glede na področno zakonodajo. Izvedli bomo vaje evakuacije iz stavbe ter preverjali ustreznost delovnih pogojev, 
naprav in instalacij. 

Predvideni stroški: 2.000 EUR. 

 

3.2.2.7. Delovanje informacijsko-komunikacijske (IKT) podpore 

Optimalnega razvoja IKT podpore Inštitut zaradi omejenih sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje ter 
kadrov ne more zagotavljati. 

Prednostni cilji v obdobju 2019–2023 bodo naslednji: 

- redno vzdrževanje IKT infrastrukture (strojna in komunikacijska oprema) in zagotavljanje njenega stalnega 
delovanja po načelu 24/7, 

- vzdrževanje sistemske programske opreme in varnostno arhiviranje, 
- nadaljnji razvoj in vzdrževanje aplikativnih sistemov, razvitih za potrebe poslovno-organizacijskega sistema in 

strateških partnerjev, 
- zaradi nacionalno pomembnih storitev (digitalna knjižnica, e-vsebine s področja raziskav) ter izvajanja 

mednarodnih in drugih projektov, bo treba dodatno zmanjšati verjetnost izpada delovanja računalniškega 
sistema in povečati zanesljivost njegovega delovanja (status delovanja 24/7). 

 

Tabela: Načrtovani stroški vzdrževanja strojne in programske opreme, storitev, najemov in drugih pogodb v 
obdobju 2019–2023 

Vrsta vzdrževalnih, najemnih in drugih pogodb Zneski v 
EUR/leto 

MS Academic agreement: pogodba omogoča pravico do uporabe programske opreme 
Microsoft za eno leto (365 dni). Vključuje vso programsko opremo in med letom niso 
potrebni dokupi. Hkrati smo upravičeni tudi do tehnične pomoči (Help Desk), ki jo Microsoft 
ponuja za svojo licenčno opremo 

 

8.300 

Enoletne licence za protivirusni program f-Security (KABI) 760 

Vzdrževanje namizne računalniške strojne opreme 10.000 

Enoletne licence za GIS sistem GDI Arc GIS Destop + server  12.600 

Vzdrževanje raziskovalne opreme  2.000 

Vzdrževanje omrežja in mrežne opreme (omrežje HKOM) 300 

Vzdrževanje informacijske infrastrukture (omrežje, dostopne točke, ...) 2.000 

Vzdrževalna pogodba in razvoj za podporo finančno-računovodske službe 3.500 

Najem storitev tiskanja 4.200 

Vzdrževalne pogodbe in razvoj (nadgradnja) dokumentarnega sistema, prisotnosti, domene 1.500 

Vzdrževanje strežnikov za virtualizacijo 2.000 

 

3.2.2.8. Zagotavljanje sistema dokumentiranja in arhiviranja gradiva 

V skladu z zakonodajo o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih bomo na Inštitutu uporabljali 
programsko opremo za elektronski dokumentarni sistem, modula vhodno in izhodne pošte ter likvidacijo računov, 
kar povečuje sledljivost in ažurnost poslovnega procesa pri administrativnih delovnih procesih. Od 1. 1. 2015 vse 
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račune za proračunske uporabnike izdajamo in prejemamo v elektronski obliki preko Uprave za javna plačila RS in 
imamo e-hrambo urejeno preko zunanjega izvajalca. 

 

3.2.2.9. Internet/ intranet UIRS 

Na Inštitutu uporabljamo spletne strani za promocijo Inštituta (internet), ter za interno komuniciranje in projektno 
vodenje (intranet).  

V obdobju 2019–2023 načrtujemo na tem področju naslednje dejavnosti: 

- uredniško delo in redne objave novosti, 
- redno dopolnjevanje in posodabljanje spletnih vsebin, 
- izvajanje promocijskih storitev in pomembnih dogodkov, 
- aktivno pojavljanje na družabnih omrežjih Twitter in Facebook, 
- promocijska podpora delovanju UIRS (redno izvajanje promocijskih storitev in pomembnih dogodkov) 
- interaktivnost z uporabniki spletnega mesta (skrb za redne in pravočasne odgovore na vprašanja, pohvale, 

pripombe in predloge uporabnikov glede na različne storitve UIRS), 
- sodelovanje s sodelavci iz različnih področjih glede urejanja in objavljanja vsebin, 
- posodobitev interneta/intraneta UIRS glede na predloge delovnih skupin in zaposlenih. 

Ocena stroškov: 1.000 EUR/leto. 

 

3.2.2.10. Izobraževanje zaposlenih 

Izobraževalna dejavnost sodi med pomembna področja delovanja UIRS. 

V različne oblike formalnega izobraževanja ob delu bo v obdobju 2019-2023 vključenih šest zaposlenih, katerim bo 
študij financiral Inštitut, in sicer: 

- doktorski študij; raven IX (6). 

V okviru internega izobraževanja za pretok znanja med zaposlenimi načrtujemo izobraževanje zaposlenih za dodatno 
računalniško in informacijsko opismenjevanje s krajšimi izobraževanji za napredno uporabo programov MS Office 
(Word, Outlook, Excel, Access, PowerPoint, Publisher, One Note), aktivno uporabo družbenih omrežij in delavnice za 
uporabo spletnih informacijskih virov. 

Število udeležencev: 15 

Ocena stroškov: 2.000 EUR. 

Za uspešno delo upravljanja Inštituta načrtujemo udeležbo na komercialnih tečajih za različna področja dela: 

- usposabljanje na področju pravnih vprašanj, delovnih razmerij ter plačnega sistema v javni upravi (2 udeleženca) 
- usposabljanje na področju novosti pri javnem naročanju (2 udeleženca) 
- usposabljanje za delo s poslovno informacijskim sistemom Vasco in programom za beleženje prisotnosti 

zaposlenih KADRIS (4 udeleženci) 
- usposabljanje s področja arhiviranja (1 udeleženec) 
- usposabljanje s področja vodenja kadrovske evidence in e-poslovanja v javni upravi (2 udeleženca) 
- spremljanje novosti na finančnem in računovodskem področju (2 udeleženca) 
- usposabljanje za pridobivanje in spremljavo sredstev za projekte, financirane iz evropskih sredstev (2 

udeleženca) 
- udeležba na t. i. »soft skills« delavnic na temo razumevanja in izboljševanja komunikacijskih veščin in reševanja 

konfliktov namenjena predvsem vodjem služb in projektov (15 udeležencev) 

Število udeležencev: 30 

Ocena stroškov: 10.000 EUR. 

Predvidevamo udeležbe na posvetih in sestankih ter udeležbe na konferencah na podlagi povabil organizatorjev, ki 
jih ne moremo vnaprej načrtovati, ker v času planiranja še niso napovedani. Zaposleni se bodo udeleževali 
posvetovanj, sestankov, seminarjev in delavnic, ki bodo potekale v okviru projektov, ki jih vodijo oziroma v njih 
sodelujejo zaposleni UIRS, oziroma sestankov v mednarodnih strokovnih telesih. 
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Število udeležencev: 60 

Ocena stroškov: 10.000 EUR. 

Inštitut načrtuje tudi vključevanje zaposlenih raziskovalcev v pedagoški proces, in sicer: 

- Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1), 
- Nova Univerza, Evropska pravna fakulteta, Oddelek za pravo in management nepremičnin (1), 
- Podiplomski študijski program Krasoslovje, Univerza v Novi Gorici in Visoka šola za upravljanje podeželja,  

Novo mesto(1). 

S pogodbo o sofinanciranju raziskovalne dejavnosti Inštituta, ARRS za izvajanje podporne dejavnosti Inštituta 
sofinancira UIRS na letni ravni v povprečju 17 % celotnih sredstev iz proračuna RS (v višini 183.015 EUR/leto), od tega 
40 % za stroške plač uprave, 40 % za fiksne stroške in 20 % za stroške amortizacije. Za sofinanciranje knjižnične 
dejavnosti ARRS Inštitutu sofinancira stroške za nakup tuje znanstvene literature in baze podatkov (v višini 400 EUR/ 
leto) ter za izdajanje domače periodične znanstvene publikacije UIRS »Urbani izziv« (v višini 14.263,40 EUR/leto). 

UIRS ugotavlja, da ARRS le delno sofinancira stroške delovanja podporne dejavnosti Inštituta. Nekrite stroške Inštitut 
financira iz tržnih virov, delno pa iz pavšalnih povračil nekaterih domačih in tujih projektov, kjer so le-ti stroški 
opravičeni. 

 
3.2.2.11. Notranji nadzor poslovanja  

Notranji nadzor poslovanja bo organiziran v sklopu služb in odgovornih oseb v okviru Inštituta ter s storitvami 
zunanjih izvajalcev. 

Poudarek notranjega nadzora na Inštitutu v obdobju 2019–2023 bo predvsem na: 

- preveritvi obstoja in delovanja notranjih kontrol na področju prihodkov in odhodkov, ločitev javne službe 
in tržne dejavnosti, sodil za razdelitev odhodkov na posamezno vrsto dejavnosti, idr., 

- realizacija priporočil podanih ob notranjem revidiranju Inštituta za leto 2017/2018, 
- nadaljnja posodobitev in ažuriranje internih aktov Inštituta, 
- izvedba notranje revizije poslovanja UIRS s strani zunanjega izvajalca, 
- nadaljevanje posodabljanja podpore poslovanja z informacijsko tehnologijo (digitalizacija poslovnih 

procesov in uvajanje brezpapirnega poslovanja) v smeri večje preglednosti, povezanosti in lažjega 
izvajanja delovnih nalog ter določitev potrebnih politik na področju informacijske tehnologije in 

- nadaljnje aktivnosti na področju zdravja in varnosti pri delu. 

 

3.2.2.12. Mednarodna dejavnost UIRS 

Prednostni cilji na področju mednarodne dejavnosti UIRS bodo: 

- udeležba zaposlenih, članov mednarodnih delovnih skupin, komisij, odborov na mednarodnih sestankih in 
konferencah, 

- podpiranje aktivne udeležbe zaposlenih na mednarodnih strokovnih srečanjih, 
- udeležba zaposlenih na strokovnih izmenjavah z raznimi združenji s katerimi ima UIRS sklenjene sporazume o 

sodelovanju (npr. Low Carb advisory board meeting, NWO – Social Sciences and Humanities JPI UE Vienna, 
idr.), 

- mednarodna izmenjava raziskovalcev in študentov (npr. Erazmus+, Sciences Po Rennes France, idr.), 
- vključevanje v mednarodne informacijske sisteme in baze podatkov, 
- plačila članarin mednarodnim organizacijam s področja dejavnosti Inštituta (npr. ENHR, ISOCARP) in 
- drugo. 

Udeležba na mednarodnih srečanjih in mednarodna izmenjava strokovnjakov 

Zaposleni UIRS se bodo v skladu s finančnimi možnostmi udeležili letnih konferenc in sestankov mednarodnih 
združenj oziroma organizacij, kateri člani so in v katerih sodelujejo v vodstvenih telesih ali delovnih skupinah. 
Udeleževali se bodo mednarodnih strokovnih srečanj in na njih izmenjali informacije, izkušnje in znanja na različnih 
strokovnih področjih, se seznanjali s trendi razvoja urbanizma in znanosti v svetu. Na mnogih srečanjih bodo 
sodelovali aktivno s strokovnimi prispevki. 
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Skupni stroški udeležbe na mednarodnih srečanjih in obiskih so načrtovani v obdobju 2019–2023 v višini: 5.000 
EUR/leto. 

UIRS načrtuje plačilo letnih članarin mednarodnim združenjem, in sicer: 

- European Network for Hausing Research (ENHR) – članarina v višini 265 EUR, 
- European Cycusis federation - članarina v višini 1.134 EUR, 
- Crossref (Urbani izziv) – članarina v višini 224 EUR, 
- International Society of City and Regional Planners (ISOCARP) – članarina v višini 500 EUR, 
- EIDD-Design for All Europe – članarina v višini 400 EUR 
- ESP – Ecosystem Services Partnership – članarina v višini 500 EU in 
- SRIP – Pametna mesta in skupnosti IJS – članarina v višini 800 EUR. 

Mednarodno sodelovanje bo potekalo na naslednje načine: 

a) Mednarodni projekti in projekti iz evropskih sredstev preko resornih ministrstev: 

• LIFE Integrated projects 2017 Climate Action – CARE4CLIMATE (2018–2026) 
• Urban Europe – ERA – NET – C3PLACES – Uporaba IKT za so-ustvarjanje vključujočih javnih prostorov  

(2017–2020) 
• Urban Europe – URBAN VERTICAL GREEN – SIGI-FEW Nexus (2018–2021) 

b) Horizon2020 

• Prosperity – Promoting take up of the inovative of Sustainable Urban Mobility Plans (2016–2019) 
• Connecting NATURE Coproduction with nature for city transitioning innovation and govermance (2017–2022) 

c) Interreg 

• Central Europe – LUMAT – Implementation of Sustainable Land Use in Integrated Environmental Management 
of Functional Urban Areas (2016–2019) 

• Central Europe – BhENEFIT – Built heritage, energy and environmental-friendly integrated tools 31ort he 
sustainable management of historic urban areas (2017–2019) 

• Italija/Slovenija – CROSSMOBY (2018–2021) 
• Alpine Space – PLURALPS – Enhancing rural capacities for a pluralistic Alpine Apace (2016–2019) 
• Alpine Space – LOS_DAMA! – Landscape and Open Space Development in Alpine Metropolitan Areas (2016–

2019) 
• Alpine Space – ASTUS – Alpine Smart Transport and Urbanisem Strategies (2016–2019) 
• Danube – Artnouveau - Sustainable protection and promotion of the Art Nouveau heritae in the Danube 

region 
• Subcontract – SUMI (2017–2019) 

 

3.3. Opredelitev obsega javne službe ter raziskovalnega dela za trg 
3.3.1. Opis ciljno raziskovalnih programov (CRP) v okviru ARRS in različnih ministrstev 

Agencija za raziskave Republike Slovenije vsakoletno razpiše ciljno raziskovalne programe, ki jih delno sofinancira 
skupaj z zainteresiranimi ministrstvi. Inštitut se redno prijavlja na te razpise, saj so pomembni za bolj ciljno usmerjene 
raziskave, preko katerih lahko Inštitut prenaša svoje znanje in pridobljene izkušnje, ki jih je pridobi skozi temeljne 
raziskovalne projekte. Tudi v naslednjem pet letnem obdobju se bo Inštitut prijavljal na te razpise. 

 

Vsebina Program dela 
2019 

Program dela 
2020 

Program dela 
2021 

Program dela 
2022 

Program dela 
2023 

Vsakoletna prijava na razpise ARRS za 
CRP 

0 35.000 35.000 35.000 35.000 

SKUPAJ 0 35.000 35.000 35.000 35.000 
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4. Program drugih dejavnosti UIRS z opredelitvijo obsega javne službe ter dela 
za trg za obdobje 2019 - 2023 

4.1. Program drugih dejavnosti UIRS 
4.1.1. Opis strokovnih nalog v okviru ministrstev 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) 

V sodelovanju z Direktoratom za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja Ministrstva za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti, smo pripravili naslednje naloge in področja, ki jih bomo v letu 2018 in naslednjih 
petih letih skupaj izdelali oziroma zasledovali: 

1. Oblikovanje centralne baze za celotno območje Slovenije o dostopnosti objektov v javni rabi 

V zadnjem obdobju se v Sloveniji različne inštitucije oz. posamezni zainteresirani na različne načine ukvarjajo s 
problematiko dostopnosti objektov v javni rabi. To je zelo zaželeno in take aktivnosti pozdravljamo in podpiramo. 
Težava pri tem pa je, da so v tem času nastale številne ločene avtorske baze podatkov, kar pomeni razpršenost in 
neusklajenost informacij o različnih aspektih dostopnosti za invalide.  

Da bi se izognili morebitnim konfliktnim informacijam, ki so dosegljive v teh različnih posameznih bazah, je treba 
nujno uskladiti in združiti vse informacije o dostopnosti v centralno bazo, ki bo pokrivala celotni teritorij Republike 
Sloveniji. Pri tem bi za osnovo uporabili bazo UIRS, ki se letno dopolnjuje z novimi podatki.  

Za združevanje baze podatkov so že potekali pogovori z Mestno občino. MOL je zelo zainteresirana za čimprejšnjo 
centralizacijo informacij iz posameznih ločenih baz podatkov, ki so jih kreirali različni izvajalci, pri katerih je MOL 
naročila tovrstne analize v preteklosti. 

Cilji in namen 

1. Evidentirati vse dosedanje vire podatkov o dostopnosti javnih objektov v Sloveniji – pregledati vse spletne vire, 
opraviti poizvedbo po raznih združenjih, društvih ipd. s področja in izdelati evidenco virov podatkov o dostopnosti 
javnih objektov v javni lasti. 

2. Pregledati strukturo vseh pridobljenih podatkov – pri tem ugotoviti, kakšne vrste podatkov vsebuje vir, kakšna je 
kakovost podatkov, njihova starost in natančnost. 

3. Pridobivanje podatkov – zaprositi vire za prenos podatkov v enotno bazo. Pri tem upoštevati zahteve nosilca 
vira.  

4. Vzpostaviti strukturo enotne baze podatkov – na podlagi pridobljenih virov in pregleda strukture podatkov se 
izdela enotna struktura baze, ki predstavlja osnovo za pripravo programov za prenos podatkov v enotno bazo. 

5. Prevedba pridobljenih podatkov na strukturo enotne baze – pridobljene podatke se prilagodi za potrebe prenosa 
v novo bazo podatkov. Izdelajo se pravila in programi za prilagoditev tabel in polj. 

6. Prenos podatkov v novo enotno bazo podatkov – na podlagi izdelanih pravil in programov se izvede prenos 
podatkov iz različnih virov v enotno bazo.  

2. Spodbujanje ozaveščenosti javnosti o zagotavljanju dostopnosti za invalide 

Konvencija o pravicah invalidov v 9. členu določa, da države podpisnice konvencije invalidom omogočijo neodvisno 
življenje in polno sodelovanje na vseh področjih življenja tudi na ta način, da sprejmejo ustrezne ukrepe na področju 
dostopnosti fizičnega okolja, informacij in komunikacij. To zavezo države uresničujejo tudi s tem, da ozaveščajo in 
informirajo celotno družbo o pravici invalidov do dostopnosti (8. Člen Konvencije). Splošno znano je, da se invalidi 
na področju dostopnosti fizičnega okolja še vedno soočajo s številnimi ovirami. Te so pogosto posledica neznanja ali 
neozaveščenosti odločevalcev. Zato Urbanistični inštitut predlaga, da se izvede medijska kampanja s ciljem večje 
ozaveščenosti o dostopnosti grajenega okolja ter s tem boljše možnosti za samostojno življenje invalidov in njihovo 
vključenost v družbo. V okviru kampanje se bodo najprej raziskali primeri dobrih praks in nato izdelal predlog 
oglasa(ov). 

3. Stalno strokovno svetovanje MDDSZ 

Aprila 2008 je Republika Slovenija ratificirala Konvencijo o pravicah invalidov in izbirni protokol h Konvenciji o 
pravicah invalidov (v nadaljevanju: Konvencija), ki jo je Generalna skupščina Združenih narodov sprejela leta 2006. S 



   

 

 Program dela in finančni načrt Urbanističnega inštituta RS za obdobje 2019-2023 33 

tem dejanjem se je Slovenija zavezala, da bo posebej spoštovala in uresničevala človekove pravice invalidov v skladu 
s splošnimi načeli in obveznostmi, ki so opredeljene v 3. in 4. členih Konvencije. 

V zvezi z izvajanjem določb Konvencije bo UIRS MDDSZ ponudil strokovno podporo pri: 

- pripravi in sprejemanju ustrezne zakonodaje za uresničevanje pravic invalidov, v delih, ki se nanašajo na 
odpravo grajenih in komunikacijskih ovir, 

- pripravi in sprejemanju arhitekturno-oblikovalskih normativov in prostorsko-načrtovalskih standardov za 
zagotavljanje dostopa brez ovir ter 

- oblikovanju zahtevnejših odgovorov in podajanju mnenj in informacij v zvezi z izvajanjem aktivnosti za odpravo 
ovir v grajenem in komunikacijskem okolju. 

4. Izdelava spletnega portala, ki bo združeval vse podatke o dostopnosti javnih objektov  

Spletni portal bo povezoval vse podatke, ki so zbrani ali se zbirajo na področju dostopnosti javnih objektov za gibalno 
ovirane, slepe in slabovidne ter gluhe in naglušne osebe v Sloveniji. Ponudil bo možnost dodajanja podatkov ali 
spreminjanja oziroma popravljanja le-teh. Portal bo omogočal ažurno spremljanje stanja dostopnosti javnih objektov 
na različnih platformah (osebni računalnik, prenosni računalnik, tablica, pametni telefon …). Med drugimi pa bo 
omogočal tudi interaktivno sodelovanje vseh deležnikov pri vnosu novih podatkov o dostopnosti javnih objektov. 

5. Izvajanje popisa dostopnosti za javne objekte  

Inštitut bo v obdobju 2019-2023 izvajal tudi popis dostopnosti javnih objektov s pomočjo lastne izdelane 
metodologije, ki temelji na predpisanih standardih za področje dostopa do objektov za gibalno ovirane, slepe in 
slabovidne ter gluhe in naglušne osebe na področju Slovenije. 

 

Zagotavljanje finančnih sredstev s strani MDDSZ za obdobje 2019–2023 

 Ukrep Proračun. 
Postavka 

Program 
dela 2019 

Program 
dela 2020 

Program 
dela 2021 

Program 
dela 2022 

Program 
dela 2023 

SKUPAJ 
2019-
2023 

Izvajanje zakona 
o izenačevanju 
možnosti 
invalidov 

2611-11-
0043 

7677 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 75.000 

SKUPAJ   15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 75.000 

 

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) 

Na podlagi novega Zakona o urejanju prostora (Zurep-2, 46. člen) Urbanistični inštitut RS lahko opravlja razvojne in 
strokovno tehnične naloge na področju urejanja prostora v skladu s programom dela Ministrstva za okolje in prostor 
in pod njegovim nadzorom. Naloge se, na predlog ministrstva vpišejo v vsakoletni program Inštituta.  

V sodelovanju z Direktoratom za prostor, graditev in stanovanja Ministrstva za okolje in prostor, smo pripravili 
naslednje naloge in področja, ki jih bomo v letu 2018 skupaj izdelali oziroma zasledovali. Na podlagi ZureP-2 se v 
program dela UIRS za leto 2018 zapišejo naslednje naloge: 

1. Priprava strokovnih podlag za poročilo o prostorskem razvoju in smernic za pripravo poročila o prostorskem 
razvoju na lokalni in regionalni ravni (258.člen) 

2. Razvoj orodja za spremljanje in presojo prostorskih vplivov sektorskih politik na prostor (territorial impact 
assessment – TIA) 

3. Priprava razvojnih in strokovnih podlag za pripravo RPP (70. člen) 

Urbanistični inštitut nudi razvojno in tehnično podporo ministrstvu pri pripravi strokovnih podlag za pripravo RPP. 
Inštitut ima že izkušnje s tega področja saj je pripravil regionalno zasnovo prostorskega razvoja Koroške in Savinjske 
regije, ter strokovne podlage za RPN LUR. 

4. Priprava strokovnih podlag za sestavine državnega prostorskega reda (13. – 37. člen) 

Urbanistični inštitut lahko pripravi analize, preglede primerov praks, strokovne preveritve in druge strokovne 
podlage in rešitve za pripravo urbanističnih standardov za urejanje naselij, ki bi lahko služile tudi kot strokovne 
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podlage drugim pristojnim resorjem. Dodatno lahko pripravi urbanistične kriterije za načrtovanje in upravljanje cest 
in druge infrastrukture v naseljih, urbane prenove in razvrednotenih območij.  

5. strokovna pomoč pri razvoju in pripravi priporočil/podzakonskih aktov za pripravo obveznih strokovnih 
podlag (npr. 63. In 64. člen); 

Urbanistični inštitut nudi razvojno in tehnično podporo ministrstvu pri izboljšanju in usmerjanju prostorskega 
planiranja in razvoja naselij. Inštitut ima pri pripravi strokovnih podlag za pripravo prostorskih aktov in drugih nalog 
večletne izkušnje in ima tudi interdisciplinarno skupino, ki jih je sposobna pripraviti ali zagotoviti potrebne recenzije 
za preverbo obstoječih. 

6. strokovna pomoč ministrstvu pri izvajanju nalog državnega nosilca urejanja prostora za področje prostora (40. 
člen); 

Urbanistični inštitut nudi razvojno in strokovno tehnično podporo ministrstvu pri izboljšanju in usmerjanju 
prostorskega planiranja in razvoja naselij ter sodeluje pri vsebinski presoji ustreznosti prostorskih aktov v skladu z 
alinejami prve točke 40.člena. Inštitut ima za potrebe sodelovanja javnosti pripravljena določena internetna orodja 
in potrebno infrastrukturo (spletni strežniki), ki omogočajo lažje vključevanje javnosti tokom celotnega procesa 
urejanja prostora, ima pa tudi znanja organizacije prostorskih delavnic, s katerimi se lahko javnosti prikažejo procesi 
urejanja prostora in se od javnosti pridobi njihovo mnenje o posegih v prostor. 

6a. Priprava strateške raziskovalne agende za področje prostorskega, urbanega, stanovanjskega, arhitekturnega in 
krajinskega razvoja 

6b. Priprava strokovnih gradiv za področja izvajanja politik in programov prenove razvrednotenih območij, 
stanovanjske politike, politike univerzalne dostopnosti prostora in objektov ipd. 

7. Izvajanje razvojnih in strokovno tehničnih nalog pri pripravah na predsedovanje Republike Slovenije Evropski 
uniji v drugi polovici leta 2021. 

Urbanistični inštitut nudi razvojno in strokovno tehnično podporo ministrstvu pri opravljanju nalog v okviru 
evropskega teritorialnega sodelovanja v mreži za izmenjavo znanja na področju urbanega razvoja. 

8. Priprava in organizacija izobraževanja, delavnic, posvetov, konferenc ipd. Povezanih z vsemi vsebinami. 

9. Ostale naloge: 

• Iskanje skupnih vsebin in njihovo plasiranje v CRP-e ter neformalno druženja z vodilnimi na Direktoratu, 
kjer se predstavi skupne vsebine in načrte. Predstavitev tematik v okviru internih sredinih strokovnih 
sestankov direktorata, ki bi bile koristne za prostorsko načrtovanje v Sloveniji (predvsem gre tu za prenos 
novih pristopov iz tujine, ki smo jih na Inštitutu pridobili s sodelovanjem na EU projektih) in jih posledično 
raziskujemo in bi predstavljale potencial za izboljšanje prostorskega razvoja (načrtovanja in upravljanja). 

• Vključevanje direktorata ministrstva v prijave evropskih in drugih mednarodnih projektov, na katere se 
prijavlja Inštitut, kjer bi lahko direktorat sodeloval kot partner v projektu. 

• Nadgradnja sodelovanja MOP in ARRS ob pomoči UIRS (rezultati projekta INSPIRATION H2020), predvsem 
v zagotavljanju dolgoročnosti pri financiranju CRP projektov. Za ta namen je potrebno pripraviti Strateško 
raziskovalno agendo MOP.  

• Pomoč direktoratu pri vzpostavitvi sistemskega pristopa k reševanju problematike degradiranih območij in 
sodelovanja z ostalimi ključnimi deležniki v procesu.  

• Pomoč direktoratu na področju priprave modela staranja v domačem okolju. Na tem področju delujemo 
že vrsto let in lahko svoje izkušnje in spoznanja delimo z direktoratom ali skupnim sodelovanjem na 
kakem projektu s področja tematike. 

 
Podrobnejši opis razvojnih in strokovnih nalog na področju priprave predpisov za MOP za leti 2018 in 2019 

Pravna podlaga: 46. člen Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) 

Razvojne in strokovne naloge na področju priprave predpisov 

Naloga obsega razvojno in strokovno tehnično podporo pri prenovi, nadgradnji in izvajanju zakonodajnega sistema 
na področju urejanja prostora. V letu 2018 bodo naloge usmerjene zlasti v podporo na področju priprave državnega 
prostorskega reda in usmeritev za pripravo obveznih strokovnih podlag. Naloga obsega tudi vzpostavitev ustrezne 
organizacijske strukture na strani izvajalca. 
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1. Priprava priporočil za izdelavo urbanistične zasnove in krajinske zasnove na podlagi določil Zakona o urejanju 
prostora (ZureP-2) 

Opis naloge: Naloga obsega analizo zakonodajnih izhodišč (ZureP-2) za pripravo urbanistične in krajinske zasnove, 
analizo posameznih primerov urbanističnih in krajinskih zasnov na podlagi pretekle zakonodaje (ZureP-1, ZPNačrt) 
in analizo tuje prakse, pri kateri je vsebinski in prostorski okvir primeren za prenos dobre prakse v slovenski 
načrtovalski sistem. Na podlagi izhodišč iz vseh treh virov (zakonodaja, slovenski primeri, tuji primeri) se opredelijo 
priporočila za izdelavo urbanistične in krajinske zasnove. Priporočila obsegajo stične točke in bistvene razlike med 
UZ in KZ, različne nivoje izdelave … Predlagana priporočila se preveri na testnih primerih. Na tej osnovi se poda 
končna priporočila glede vsebine in natančnost obdelave za UZ in KZ po določilih Zurep-2 in predlaga načine prenosa 
v prakso. Naloga se v letu 2019 nadgradi na področju informiranja in usposabljanja na terenu. 

2. Državni prostorski red (DPR) – Priprava priporočil in meril za določanje tipologije in morfologije naselbinskih 
vzorcev, ki narekujejo umeščanje stavb v prostor 

Opis naloge: ZureP-2 (7. člen) navaja, da se med kot načelo identitete pri urejanju prostora upošteva, ohranja in 
krepi prepoznavnost naravnih in grajenih struktur, ki zaradi posebnih geografskih, kulturno-zgodovinskih, družbenih, 
gospodarskih in drugih pogojev razvoja določajo identiteto prostora. Naloga obsega analizo zakonodajnih izhodišč 
(ZureP-2) za določanje zagotavljanja racionalne rabe prostora, pogojev za kakovostno in zdravo življenjsko okolje, 
uravnotežene razmestitve površin za bivanje in izvajanje družbenih, storitvenih, proizvodnih in prostočasnih 
dejavnosti, učinkovito in enakovredno dostopnost prebivalstva do dobrin, pogojev za razvoj gospodarstva in 
dostopnost delovnih mest, pogojev za gradnjo in obratovanje gospodarske javne infrastrukture ter z ohranitvijo ali 
oblikovanjem identitete prostora; analizo tuje prakse, pri kateri je vsebinski in prostorski okvir primeren za prenos 
dobre prakse v slovenski načrtovalski sistem. Na podlagi izhodišč iz vseh treh virov (zakonodaja, slovenski primeri, 
tuji primeri) se opredelijo priporočila, merila in kriteriji za prepoznavanje tipologije naselbin in morfologije poselitve 
na podlagi katerih lahko prepoznamo potenciale in možnosti za prihodnji razvoj. Priporočila, merila in kriterije se 
preveri na testnih primerih z analizo podatkov glede na sodobne urbanistične kriterije kot so: pregrevanje prostora, 
sprememba klimatskih pogojev ipd. Na tej osnovi se poda končna priporočila glede oblikovanja kriterijev za 
vzpostavitev celovitih kakovostnih modelov morfoloških vzorcev v prihodnosti. Naloga se v letu 2019 nadgradi z 
oblikovanjem priročnika s primeri.  

3. Državni prostorski red (DPR) – Priprava priporočil in meril za odprte grajene površine  

Opis naloge: Naloga obsega analizo zakonodajnih izhodišč (ZureP-2) za zagotavljanje zadostnih javnih površin v 
naseljih, analizo posameznih primerov priporočil in meril za odprte grajene površine na podlagi pretekle zakonodaje 
in analizo tuje prakse, pri kateri je vsebinski in prostorski okvir primeren za prenos dobre prakse v slovenski 
načrtovalski sistem. Na podlagi izhodišč iz vseh treh virov (zakonodaja, slovenski primeri, tuji primeri) se opredelijo 
priporočila v okviru Državnega prostorskega reda. V nalogo se vključi tudi informiranja in usposabljanja na terenu. 

4. Priprava priporočil za izdelavo predpisov o urejanju podobe naselij in krajine na podlagi določil Zakona o 
urejanju prostora (ZureP-2) 

Opis naloge: Naloga obsega analizo zakonodajnih izhodišč (ZureP-2) za pripravo občinskih predpisov o podobi naselij 
in krajine, analizo posameznih primerov v Sloveniji na podlagi pretekle zakonodaje in analizo tuje prakse, pri kateri 
je vsebinski in prostorski okvir primeren za prenos dobre prakse v slovenski načrtovalski sistem. Na podlagi izhodišč 
iz vseh treh virov (zakonodaja, slovenski primeri, tuji primeri) se opredelijo priporočila občinam za izdelavo predpisov 
o podobi naselij in krajine. Predlagana priporočila se preveri na testnih primerih. Na tej osnovi se poda končna 
priporočila glede vsebine in natančnost obdelave za občinske predpise o podobi naselij in krajine po določilih Zurep-
2 in predlaga načine prenosa v prakso. V nalogo se vključi tudi informiranja in usposabljanja na terenu. 

Zagotavljanje finančnih sredstev s strani MOP za obdobje 2019-2023 

Št
. 

Vsebina Ukrep Proračunska 
postavka 

Program 
dela 2019 

Program 
dela 2020 

Program 
dela 2021 

Program 
dela 2022 

Program 
dela 2023 

1.  Priprava priporočil za 
izdelavo urbanistične 
zasnove in krajinske 
zasnove na podlagi določil 
Zakona o urejanju prostora 
(ZureP-2) 

2550-16-
0002 
 

160105 
 

55.000    
 

2.  DPR – strokovne podlage – 
Priprava priporočil in meril 
za določanje tipologije in 

2550-17-
0036 

559  20.000    
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morfologije naselbinskih 
vzorcev, ki narekujejo 
umeščanje stavb v prostor 

Sklad za 
podnebne 
spremembe 

3. Priprava priporočil za 
izdelavo predpisov o 
urejanju podobe naselij in 
krajine na podlagi določil 
Zakona o urejanju prostora 
(ZureP-2) 

2511-11-
0032 

160105 30.000    
 

4. DPR – strokovne podlage – 
Priprava priporočil in meril 
za odprte grajene površine 

2550-17-
0036 

559 – Sklad za 
podnebne 
spremembe 

30.000    
 

5. Dodatne vsebine določene 
ob usklajevanju na koncu 
tekočega leta za naslednje 
leto 

   100.000 100.000 100.000 100.000 

SKUPAJ   135.000 100.000 100.000 100.000 100.000 

Zagotavljanje finančnih sredstev s strani ministrstva za izvedbo predlaganih aktivnosti se bo izvajalo vsakoletno ob 
usklajevanju programov Inštituta in ministrstva ter zagotavljanju sredstev preko proračuna.  
 
4.1.2. Knjižnična dejavnost UIRS 

Tudi v letih 2019-2023 bomo nadaljevali z izpolnjevanjem osnovne dejavnosti, ki jo bomo nadgradili s še bolj aktivno 
udeležbo pri znanstvenem in raziskovalnem delu Inštituta in njegovi promociji. Potem ko smo v naš fond vključili 
obsežno zbirko knjižnega gradiva Direktorata za prostor, graditev in stanovanja Ministrstva za okolje in prostor, ki 
smo jo prevzeli konec leta 2015, imamo v načrtu tudi vključitev fonda njihovih raziskovalnih nalog. 

Prednostni cilji na področju knjižnične dejavnosti UIRS bodo: 

- nakup strokovne literature predvsem iz področja urbanizma, arhitekture, varstva okolja, sociologije, idr., 
- izposojanje gradiva članom knjižnice, zaposlenim in zunanjim uporabnikom, 
- medknjižnična izposoja, 
- oprema čitalnice z ažurnim gradivom, 
- nudenje pomoči pri iskanju gradiva in informacij zaposlenim in širši javnosti, 
- ažuriranje kataloga knjižnice in 
- drugo. 

 

4.1.3. Uredniška dejavnost UIRS  

Revija »Urbani izziv« je namenjena razširjanju znanstvenih in strokovnih dognanj ter obravnavi problemov urejanja 
prostora v Sloveniji in tujini. V reviji so objavljeni prispevki z različnimi »prostorskimi« temami, iz različnih 
znanstvenih ved in disciplin (npr. urbanizem, arhitektura, krajinska arhitektura, geografija, geodezija, sociologija, 
ekonomija ipd.). 

Urbani izziv izhaja od leta 1989 in je nadaljevanje revije Informacijski bilten Urbanističnega inštituta SRS, ki je izhajala 
v letih 1977–1984. Prva številka revije Urbani izziv je bila izdana ob 30 letnici obstoja Urbanističnega inštituta RS. 
Med svojim izdajanjem je revija postala vodilna slovenska periodična publikacija pri razširjanju znanstvenih in 
strokovnih dognanj ter obravnavi problemov urejanja prostora doma in v tujini. Kljub družboslovni tematiki je 
usmerjenost revije interdisciplinarna in omogoča razvijanje strokovnih in znanstvenih področij v nove smeri, s tem 
pa poglabljanje, širjenje, plemenitenje in sinergijo znanj. 

Urbani izziv je revija z odprtim dostopom, vsi objavljeni prispevki so prosto in takoj po objavi dostopni za deljenje in 
uporabo ob ustreznem citiranju originalnih avtorjev in vira (Licenca CC BY). Objavljene revije so dostopne na naši 
spletni strani in povzete v relevantnih bibliografskih bazah oziroma digitalnih knjižnicah. 

V obdobju 2019–2023 načrtujemo pri izdajah revij, priročnikov in drugega gradiva naslednje aktivnosti: 

- izid dveh rednih številk revije »Urbani izziv« na leto. Prva številka izide junija, druga decembra. 
- izid ene strokovne izdaje revije »Urbani izziv« na leto, 
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- izid posebne izdaje revije »Urbani izziv« vsake dve leti, 
- izid občasnih tematskih številk revije »Urbani izziv« in 
- izid druge strokovne literature, znanstvenih monografij ipd. 

 

4.1.4. Organiziranje predavanj 

Tudi v naslednjem obdobju bo Inštitut nadaljeval z mesečnimi strokovnimi predavanji raznih domačih in tujih 
strokovnjakov s področja delovanja Inštituta. 

 

4.1.5. Organiziranje razstav  

V obdobju 2019–2023 Inštitut načrtuje organiziranje različnih tematskih razstav v poslovnih prostorih Inštituta in prostorih 
knjižnice UIRS. 

 

4.2. Opredelitev obsega javne službe ter dela za trg 
4.3.1. Kriteriji oziroma ključi za opredelitev posameznih prihodkov in odhodkov kot javno službo oziroma tržno 

dejavnost 

Zakon o zavodih dovoljuje, da javni zavodi pod določenimi pogoji, ki so opredeljeni v zakonu, izvajajo poleg javne 
službe tudi tržno dejavnost. 

UIRS ima v svojem aktu o ustanovitvi opredeljeno, da za opravljanje svoje dejavnosti pridobiva sredstva iz državnega 
proračuna za izvajanje nacionalnega raziskovalnega programa, iz državnih razpisov in pogodb za pridobivanje in 
sprejetje projektov ter iz skladov in donacij iz domačih in mednarodnih virov. 

Med prihodke za opravljanje javne službe UIRS razvršča pridobljena sredstva iz državnega in mednarodnega 
proračuna, med tržne prihodke pa razvršča vse pridobljene naloge na domačem in tujem trgu. 

Pri razmejevanju odhodkov na tiste, ki se nanašajo na javno službo in tiste, ki se nanašajo na prodajo blaga in storitev 
na trgu Inštituta, se upošteva načelo, da je potrebno ob nastanku poslovnega dogodka določiti, za kakšno vrsto 
dejavnosti gre. 

Načrtovani obseg javne službe ter dela za trg UIRS v obdobju 2019-2023 (v EUR, v %) je razviden v nadaljevanju 
Programa dela 2019–2023. 

 

5. Program investicij in investicijskega vzdrževanja za obdobje 2019 - 2023 
 
Načrt investicij, investicijskega vzdrževanja, nakup opreme in drobnega inventarja v obdobju 2019–2023 je 
pripravljen na podlagi naslednjih izhodišč: 
 

1. Obnavljanje IKT infrastrukture (nakupi osebnih računalnikov, nakupi dodatnih računalniških naprav, idr. ) 
2. Energetska sanacija objekta: za energetsko sanacijo stavbe je bilo že leta 2010 izdelan energetski pregled, 

v letu 2018 pa je Inštitut pristopil h začetku energetske prenove. Na podlagi energetskih pregledov 
ugotavljamo, da so strešne površine in fasadni del v stavbi problematične z vidika energetske učinkovitosti 
in bi jo bilo treba zamenjati oziroma prenoviti. S predvidenimi ukrepi bi stroške ogrevanja zmanjšali za 30 
odstotkov. Poleg tega prihaja ob večjih nalivih do zamakanja, kar povzroča hitro in nezadržno propradanje 
objekta. To hkrati predstavlja nevarnost za električno napeljavo in težave pri zagotavljanju nemotenega 
delovanja Inštituta. Prioritete za izvedbo sanacije so določene na podlagi dosežene dejanske energetske 
učinkovitosti po posameznih prostorih. 

3. Obnova pisarniških prostorov, ki niso ustrezno urejeni za opravljanje dejavnosti oziroma jih je potrebno 
sanirati zaradi varnostnih predpisov. 

4. Povečanje kapacitet za hranjenje arhivskega obveznega gradiva. 
5. Ureditev področja in kapacitet za dostope in delo uporabnikov storitev Inštituta. 
6. Odkup knjižničnih prostorov v sodelovanju z ustanoviteljem MIZŠ. 
7. Vzpostavitev in obnova prostorov kurilnice v prisarniške prostore za zagotovitev ustreznih pogojev za delo 

zaposlenih. 
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8. Drugo. 
 
V obdobju 2019–2023 nameravamo izvajati tudi nujna vzdrževalna dela, da bi lahko objekt ohranjali v 
stanju, primernem za opravljanje dejavnosti, in sicer: 
- vzdrževalna dela na stavbnem pohištvu in objektu ter slikopleskarska dela, 
- popravilo pohištva, 
- elektro servisna in vzdrževalna dela in 
- strojno servisna in vzdrževalna dela. 
 
Načrtovani stroški so razvidni v spodnji tabeli. 
 
Tabela: Načrtovane investicije in investicijska vzdrževalna dela v obdobju 2019 - 2023 

Zap. 
št. 

Investicijski 
odhodki Opis Investicije 

2019 
Investicije 

2020 
Investicije 

2021 
Investicije 

2022 
Investicije 

2023 

Skupaj 
investicije 
2019-2023 

Vir 
financiranja 

1. 
Nakup 
računalniške 
opreme 

prenosni 
računalniki, 
računalniška 
in druga 
oprema, MS 
licence 

20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 100.000 

proračun 
(ARRS), 
neporabljena 
amortizacija 

2. 
Nakup 
računalniške 
opreme 

prenosni 
računalniki, 
računalniška 
in druga 
oprema 

20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 100.000 

presežki 
prihodkov 
nad odhodki 
iz preteklih let 

3. Nakup druge 
opreme 

tiskalniki, 
monitorji, 
mobilniki, 
knjige, 
pisarniško 
pohištvo, idr. 

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 50.000 

proračun 
(ARRS), 
neporabljena 
amortizacija, 
trg 

4. 
Investicijsko 
vzdrževanje 
in obnove 

Investicijsko 
vzdrževanje 
in obnove 
(kurilnica, 
pisarniški 
prostori, idr.) 

50.000 10.000 5.000 5.000 5.000 75.000 proračun 
(ARRS), trg 

   Skupaj:    100.000 60.000 55.000 55.000 55.000 325.000   

Vir: Načrt izkaza prihodkov in odhodkov UIRS (načelo poslovnega dogodka) za obdobje od 2019 do 2023. 

V okviru Odloka o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, 
javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2018 (OdRSPODU18-1 objava v 
Uradnem listu RS, št. 71/17) Inštitut načrtuje pridobitev nepremičnega premoženja v obdobju 2019 - 2023 v okviru 
Ministrstva za infrastrukturo, del stavbe na naslovu Trnovski pristan 2 v Ljubljani za 250 m2 poslovnih prostorov v 
skupni višini 500.000 EUR. 

UIRS v obdobju 2019–2023 načrtuje posodabljanje raziskovalne opreme PPGIS v višini 25.000 EUR. 
 

6. Kadrovska projekcija razvoja s sistemizacijo programskih in infrastrukturnih 
skupin za obdobje 2019 - 2023 

Politika zaposlovanja na UIRS je prilagojena projektnemu načinu dela in financiranja, zato so pogodbe o zaposlitvi 
vezane na projektno financiranje in posledično na sklepanje pogodb o zaposlitvi za določen čas (praviloma ob novih 
zaposlitvah). 
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Na dan 31. 12. 2018 je načrtovano število zaposlenih: 26 oseb za nedoločen čas in 4 oseb za določen čas. 
Na dan 31.12.2023 Inštitut načrtuje število zaposlenih: 27 oseb za nedoločen čas in 3 osebe za določen čas. 
 
Kadrovska politika UIRS zasleduje naslednje cilje: 
1. Zagotoviti podporo raziskovalcem z zaposlitvijo ustreznih strokovnih kadrov na Inštitutu. 
2. Uspešno usposabljanje mladih raziskovalcev, da se zaposlijo v akademski sferi, gospodarstvu in tujini.  
 
Posamezna delovna mesta so sistemizirana v Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. Število 
sistemiziranih delovnih mest je manjše kot je dejansko število zaposlenih. Število delavcev, ki zasedejo delovno 
mesto, določa direktor. Nova delovna mesta in njihove spremembe določi direktor, upoštevajoč potrebe dela 
Inštituta in predloge vodij. 
 
Kadrovski načrt Inštituta se prilagaja količini dela oziroma pridobljenim nalogam in projektom ter letnim finančnim 
načrtom.  
 
7. Projekcija dolgoročnega finančnega načrta UIRS v obdobju 2019–2023 
 
Tabela: Načrtovani prihodki in odhodki v obdobju od 2019 do 2023 z realizacijo za leto 2017 in oceno realizacije za leto 2018 

Zap. št. NAMEN Realizacija 
2017 

Ocena 
realizacije 
2018 

Načrt 2019 Načrt 2020 Načrt 2021 Načrt 2022 Načrt 2023 Skupaj PD 
2019-2023 

1 CELOTNI PRIHODKI SKUPAJ 1.403.006 1.450.000 1.505.000 1.500.000 1.506.000 1.510.000 1.510.000 7.531.000 
1.1.=1.1
.1+1.1.2
+1.1.3 

PRIHODKI ZA IZVAJANJE 
JAVNE SLUŽBE 1.253.572 1.349.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 7.250.000 

1.1.1.=s
um(1.1.
1.1:1.1.
1.3) 

PREJETA SREDSTVA IZ 
DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
(vključno s sredstvi iz 
državnega proračuna iz 
sredstev proračuna EU) 

974.716 1.205.595 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 6.000.000 

1.1.1.1 od ARRS 910.367 1.048.415 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 5.250.000 
1.1.1.2 od MIZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 
1.1.1.3 od drugih neposrednih 

uporabnikov državnega 
proračuna (druga 
ministrstva, SAZU) 

64.349 157.180 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 750.000 

1.1.2 DRUGI PRIHODKI IZ 
SREDSTEV JAVNIH FINANC 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3 DRUGI PRIHODKI ZA 
IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 278.856 143.405 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 1.250.000 

1.2.=su
m(1.2.1
:1.2.6) 

CELOTNI PRIHODKI OD 
PRODAJE BLAGA IN 
STORITEV NA TRGU 

149.434 101.000 55.000 50.000 56.000 60.000 60.000 281.000 

1.2.1 PRIHODKI OD 
GOSPODARSKIH DRUŽB IN 
SAMOSTOJNIH 
PODJETNIKOV (definicija 
ZGD-1) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.2 PRIHODKI OD JAVNEGA 
SEKTORJA V SLOVENIJI 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.3 PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA 
POSLOVNE IN DRUGE 
PROSTORE 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.4 PRIHODKI OD 
GOSPODARSKIH DRUŽB IZ 
TUJINE 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.5 DRUGI PRIHODKI IZ 
MEDNARODNIH PROJEKTOV 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.6 DRUGO 149.434 101.000 55.000 50.000 56.000 60.000 60.000 281.000 
2=2.1+2
.2 

CELOTNI ODHODKI SKUPAJ 1.389.592 1.440.000 1.499.000 1.491.000 1.505.000 1.505.000 1.503.000 7.503.000 

2.1=su
m(2.1.1
:2.1.5) 

CELOTNI ODODKI JAVNE 
SLUŽBE 1.253.572 1.349.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 7.250.000 

2.1.1 STROŠKI MATERIALA 31.678 32.550 34.987 34.987 34.987 34.987 34.987 174.935 
2.1.2 STROŠKI STORITEV 359.510 314.330 337.864 332.864 327.864 327.864 322.864 1.649.320 
2.1.3 STROŠKI DELA 824.055 958.622 1.030.395 1.035.395 1.040.395 1.040.395 1.045.395 5.191.975 
2.1.4 AMORTIZACIJA 30.652 35.000 37.620 37.620 37.620 37.620 37.620 188.100 
2.1.5 DRUGI STROŠKI 7.677 8.498 9.134 9.134 9.134 9.134 9.134 45.670 
2.2=su
m(2.2.1
:2.2.5) 

CELOTNI ODHODKI 
PRODAJE BLAGA IN 
STORITEV NA TRGU 

136.020 91.000 49.000 41.000 55.000 55.000 53.000 253.000 

2.2.1 STROŠKI MATERIALA 4.577 2.450 1.319 1.104 1.480 1.480 1.428 6.811 
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2.2.2 STROŠKI STORITEV 31.898 15.394 8.289 6.936 9.304 9.304 8.966 42.799 
2.2.3 STROŠKI DELA 98.222 72.154 38.852 32.509 43.610 43.610 42.022 200.603 
2.2.4 AMORTIZACIJA 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.2.5 DRUGI STROŠKI 1.323 1.002 540 451 606 606 584 2.787 
3=1-2 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD 

ODHODKI SKUPAJ 13.414 10.000 6.000 9.000 1.000 5.000 7.000 28.000 

3.1=1.1-
2.1 

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD 
ODHODKI NA JAVNI SLUŽBI 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.2=1.2-
2.2 

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD 
ODHODKI NA DEJAVNOSTI 
PRODAJE BLAGA IN 
STORITEV NA TRGU 

13.414 10.000 6.000 9.000 1.000 5.000 7.000 28.000 

 Vir: Načrt izkaza prihodkov in odhodkov UIRS (načelo poslovnega dogodka) za obdobje od 2019 do 2023. 

Inštitut v dolgoročnem finančnem načrtu za obdobje 2019–2023 (po načelu poslovnega dogodka) načrtuje celotne 
prihodke v višini 7.531.000 EUR, celotne odhodke v višini 7.503.000 EUR in poslovni izid v višini 28.000 EUR presežka 
prihodkov nad odhodki (pred obračunom davka od dohodka pravnih oseb). 

 

7.1. Analiza prihodkov  
Razvrstitev načrtovanih prihodkov UIRS po virih financiranja (načelo poslovnega dogodka) v obdobju od 2019 do 
2023 

Prihodki po financerji 

 

Struktura prihodkov 

(JS / TRG) 

Znesek 

v EUR 

Delež 

v odstotkih 

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS Javna služba 5.250.000 69,71 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti 

Javna služba 75.000 1,00 

Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za zdravje, 
Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo 

Javna služba 
675.000 8,96 

Tujina (mednarodni projekti, sofinanciranje) Javna služba 1.250.000 16,6 

Prodaja blaga in storitev – domači/tuji trg Trg 271.000 3,60 

Finančni prihodki in drugi prihodki Trg 10.000 0,13 

Skupaj prihodki   7.531.000 100,00 

Vir: Načrt izkaza prihodkov in odhodkov UIRS (načelo poslovnega dogodka) za obdobje od 2019 do 2023. 

  

Načrtovani prihodki po načelu poslovnega dogodka za financiranje dejavnosti poslovanja UIRS s strani Javne agencije 
za raziskovalno dejavnost RS v obdobju od 2019-2023 so v višini 5.250.000 EUR, prihodki s strani različnih 
ministerstev v višini 750.000 EUR, prihodki iz tujega trga za izvajanje mednarodnih projektov v višini 1.250.000 EUR 
in prihodki iz domačega in tujega trga v višini 271.000 EUR. Drugi poslovni prihodki so načrtovani v višini 10.000 EUR. 
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Grafikon: Razvrstitev prihodkov UIRS po virih financiranja (načelo poslovnega dogodka) v obdobju od 2019–2023 

 
Vir: Načrt izkaza prihodkov in odhodkov UIRS (načelo poslovnega dogodka) za obdobje od 2019 do 2023. 

 

Prihodki iz poslovanja za izvajanje javne službe v obdobju od 2019 - 2023 predstavljajo proračunska sredstva prejeta 
od Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, ministerstev in sredstva iz mednarodnih projektov v skupni višini 
7.250.000 EUR oziroma 96,27 % celotnih prihodkov in prihodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v enakem 
obdobju v višini 281.000 EUR oziroma 3,73 % celotnih prihodkov. 

 

7.2. Analiza odhodkov 
Načrtovani celotni odhodki po načelu poslovnega dogodka v obdobju od 2019–2023 so v višini 7.503.000 EUR. Po 
glavnih postavkah so načrtovani odhodki poslovanja za obdobje 2019-2023:  

 

1. Odhodki za blago in storitve v skupni višini 1.873.865 EUR. Njihov delež v skupnih odhodkih znaša 24,97 %. 
 

2. Odhodki za plače in prispevke za socialno varnost v skupni višini 5.392.578 EUR. Njihov delež v celotnih 
odhodkih znaša 71,87 %. 

 

3. Odhodki za amortizacijo v skupni višini 188.100 EUR. Njihov delež v skupnih odhodkih znaša 2,51%. 
 

4. Drugi odhodki, stroški v višini 48.457 EUR. Njihov delež v celotnih odhodkih znaša 0,65 %.  
 

5. Presežek prihodkov nad odhodki v obdobju od 2019-2023 v višini 28.000 EUR. 
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Grafikon: Razvrstitev odhodkov UIRS po namenu (načelo poslovnega dogodka) v obdobju od 2019 - 2023 

 
Vir: Načrt izkaza prihodkov in odhodkov UIRS (načelo poslovnega dogodka) za obdobje od 2019 do 2023. 

 

Odhodki iz poslovanja za izvajanje javne službe v obdobju od 2019 - 2023 so načrtovani v višini 7.250.000 EUR in 
predstavljajo 96,63 % celotnih odhodkov, odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v obdobju od 2019–
2023 pa so načrtovani v višini 253.000 EUR in predstavljajo 3,37 % celotnih odhodkov. 

V izkazu prihodkov in odhodkov po obračunskem toku Inštitut v obdobju 2019-2023 ne načrtuje presežka odhodkov 
nad prihodki. 

Ljubljana, dne 17. 10. 2018 

 direktor UI RS 

 dr. Igor Bizjak 
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