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Slovenija je med zmagovalkami epidemije,
ki so najbolje obvladale gospodarsko krizo.
vir: The Economist

DOHODNINA
leta 2021 v primerjavi z 2020

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

OBČINA DOMŽALE

+ 37.180 €

+ 190.000 €

OBČINA KAMNIK

OBČINA KOMENDA

+ 68.692 €

+ 69.968 €

OBČINA LUKOVICA

OBČINA MEDVODE

+ 29.262 €

+ 114.665 €

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MORAVČE

+ 61.911 €

+ 51.014 €

OBČINA TRZIN

OBČINA VODICE

+ 5.041 €

+ 12.688 €

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

+ 650.421 €

NOTRANJE
ZADEVE
Aleš Hojs
minister za notranje zadeve

Delovanje avtocestne policije Ljubljana
Uprava avtocestne policije je bila ustanovljena 1. marca 2021. Njen sedež je v Postojni.
1. junija 2021 je bila ustanovljena prva Specializirana enota avtocestne policije Ljubljana s
sedežem v Kompoljah. Uprava avtocestne policije z ljubljansko specializirano enoto trenutno
deluje na območju ljubljanske obvoznice ter na avtocestnem kraku primorske, dolenjske,
štajerske in gorenjske avtoceste.
Pri prometnih nesrečah in drugih interventnih dogodkih lahko ta enota hitreje posreduje,
odpravlja zastoje ter lažje preprečuje in odkriva objestno vožnjo in druge kršitve. Poleg tega
prispeva k boljšemu preiskovanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj, ki jih je v zadnjem
obdobju čedalje več, in pomaga preprečevati nedovoljene migracije. Pri tem se povezuje z
ostalimi policijskimi enotami, drugimi organizacijami s področja varnosti cestnega prometa
kot tudi z varnostnimi organi sosednjih držav.
Med najpomembnejšimi nalogami avtocestne policije so:
- nadzorovanje in urejanje prometa na avtomobilskih in hitrih cestah,
- ukrepanje zoper kršitelje cestnoprometnih predpisov,
- preprečevanje in odkrivanje kaznivih ravnanj ter njihovih storilcev,
- preiskovanje prometnih nesreč,
- opozarjanje pristojnih organov in organizacij na odpravo pomanjkljivosti ob ugotovljenih
neustreznih vozno-tehničnih razmerah, neustreznem stanju cestne opreme in signalizacije
ter ukrepanje v skladu s predpisi,
- sodelovanje pri zavarovanju izrednih in posebnih prevozov ter izvajanje predpisanih nalog
pri športnih in drugih prireditvah na cestah.
Avtocestna policija je v šestih mesecih delovanja v letu 2021 izvedla 13.238 ukrepov.
Največ prekrškov je bilo zaradi prekoračene hitrosti, varnostne razdalje, nepravilnega
prehitevanja tovornih vozil, preobremenjenosti tovornih vozil, nepravilnega parkiranja v
nišah SOS in vožnje pod vplivom alkohola.

(foto: MNZ)

Uspešno preprečujemo fiktivne
prijave prebivališča
27. junija 2021 se je pričela uporabljati novela Zakona o prijavi prebivališča, ki učinkoviteje
preprečuje fiktivne prijave na naslovih s tem, da se uvaja krajevna pristojnost. Hkrati se
ob vsaki prijavi ugotavlja tudi, ali se prijava izvaja na nepremičnino z ustrezno urejeno rabo.
Prijave na naslove industrijskih objektov in podobno niso več mogoče. Preverja se tudi, koliko
posameznikov je na nekem naslovu že prijavljenih in ali je kvadratura stanovanja zadostna
za dodatno prijavo. Če pogoji za prijavo niso izpolnjeni, upravna enota uvede skrajšan
ugotovitveni postopek, v katerem stranko napoti na ureditev morebiti netočnih podatkov o
nepremičnini na Geodetsko upravo Republike Slovenije. Če stranka tega ne naredi, se lahko
takoj izda zavrnilna odločba.
Že zatečeno stanje morebitnih fiktivnih prijav se lahko ureja v postopkih ugotavljanja
stalnega ali začasnega prebivališča. Predlagatelj postopka, ki ga vodi upravna enota, je lahko
tudi občina, ki razpolaga s podatkom, da na primer nekdo ne živi na naslovu, kjer je prijavljen.
Statistični podatki kažejo, da se je število fiktivnih prijav prebivališč v zadnjih letih znižalo. V
občinah Osrednjeslovenske regije je bilo 31. decembra 2021:
- 84 naslovov, kjer je stalno prijavljeno več kot 20 ljudi (31. decembra 2019 je bilo takšnih
naslovov 117) in
- 107 naslovov, kjer je začasno prijavljeno več kot 20 ljudi (31. decembra 2019 je bilo takšnih
naslovov 181).
Upravne enote, ki pokrivajo področja občin Osrednjeslovenske regije (Domžale,
Grosuplje, Kamnik, Ljubljana, Logatec in Vrhnika), so od 27. junija do 31. decembra
2021 uvedle 1920 novih skrajšanih postopkov zaradi neizpolnjevanja pogojev za prijavo
prebivališča, dodatno pa še 1990 postopkov ugotavljanja prebivališča in 822 postopkov
preverjanja resničnosti prijave.

Reševanje romske problematike
Na območju Policijske uprave Ljubljana je romsko naselje ob Obvozni cesti v Ljubljani. V policiji
potekajo aktivnosti pri poklicni socializaciji policistov Romov za delo v romski skupnosti. V
policiji so zaposleni trije policisti, v letu 2021 pa so v Policijski upravi Ljubljana zaposlili še
enega policista Roma, ki ga uvajajo v specifičnost dela v obeh romskih naseljih.

NAČRTOVANI PROJEKTI
Gradnja in obnova prostorov Policije
Policijska postaja Ljubljana Center in Policijska postaja Bežigrad
Policijski postaji Center in Bežigrad bosta dobili nove prostore v sklopu stavbnega bloka
(kareja) na Parmovi ulici v Ljubljani.
Specialna enota policije v Šentvidu v Ljubljani
Letos načrtujemo pridobitev ustrezne dokumentacije in gradbenega dovoljenja ter začetek
gradnje novega objekta za Specialno enoto policije v Šentvidu v Ljubljani.
Logistični center Policije na Letališki cesti v Ljubljani
Po pridobitvi dokumentacije za gradnjo logističnega centra bodo nove prostore dobili
skladišča, avtomehanična delavnica in avtopralnica ter steza za tehnične preglede vozil.

Nova stavba Ministrstva za notranje zadeve v Ljubljani –
Litostroj jug
Z novo stavbo bomo dokončno rešili prostorsko problematiko Ministrstva za notranje zadeve,
Slovenske policije in Inšpektorata RS za notranje zadeve. Predviden zaključek prve faze
gradnje je v januarju 2025.

Izdaja biometrične osebne izkaznice
Od 28. marca 2022 bomo na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni
izkaznici začeli izdajati nove biometrične osebne izkaznice. Še vedno bo posameznik vlogo za
osebno izkaznico vložil osebno, na kateri koli upravni enoti v Republiki Sloveniji ali na katerem
koli diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini, z razliko, da se
bosta ob vlogi za izdajo osebne izkaznice poleg fotografije državljanu od dopolnjenega 12.
leta starosti na predpisan način odvzela tudi dva ploska prstna odtisa.
Novela zakona podaljšuje uporabo osebnih izkaznic, ki jim je oziroma jim bo potekla
veljavnost od 29. marca 2020 do 27. marca 2022. Pretečeno osebno izkaznico lahko državljan
uporablja kot dokument za izkazovanje istovetnosti in državljanstva na območju Republike
Slovenije. Uporaba osebne izkaznice pa ni mogoča, če je njen imetnik v tem času spremenil
na osebni izkaznici vpisano osebno ime, prebivališče, datum rojstva, spol ali EMŠO, ali če mu
je prenehalo državljanstvo Republike Slovenije oziroma če fotografija na osebni izkaznici
ne izkazuje več njegove prave podobe. Prehajanje državne meje pa s pretečeno osebno
izkaznico ni mogoče.
Osebnih izkaznic, ki se trenutno izdajajo, po 28. marcu 2022 ne bo treba menjati z novimi, saj
veljajo do poteka njihove veljavnosti.
Minister Aleš Hojs, direktor PVZ
mag. Janko Boštjančič in direktorica

Do konca 2022 bo potekla veljavnost še 325.000 osebnim izkaznicam,
od tega
Zavoda ta turizem
Jana marca
Gržinič. več kot
(foto: PVZ)
36.000 osebnim izkaznicam.

VARNA
SLOVENIJA
mag. Matej Tonin
minister za obrambo

Načrtujemo nacionalni center civilne zaščite
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v okviru projekta črpanja evropskih sredstev
za področje civilne zaščite načrtuje vzpostavitev nacionalnega centra za civilno zaščito, treh
podcentrov, ki bodo koordinirali odziv na naravne nesreče (podcentri bi bili umeščeni v
Mursko Soboto, Sežano in Kočevje), nakup ustrezne opreme in usposabljanja.
Nacionalni center civilne zaščite je načrtovan v Ljubljani. Center bo zasnovan kot strateški
center za spremljanje, načrtovanje in odzivanje sil za zaščito, reševanje in pomoč (ZRP).
Zagotovljeni bodo infrastrukturni pogoji za delovanje ključnih struktur sistema zaščite,
reševanja in pomoči ter javnih reševalnih služb. Centralizacija služb ZRP na enem mestu
bo zagotavljala njihovo optimizirano delovanje ter še hitrejši in koordiniran odziv v primeru
podnebno pogojenih nesreč. Okvirna vrednost projekta je 120 milijonov evrov

Obrambni minister Matej Tonin in ljubljanski župan Zoran Janković sta podpisala sporazum o sodelovanju, ki pomeni
pomemben korak k vzpostavitvi nacionalnega centra za civilno zaščito. (foto: MORS)

Prenova Vojašnice Edvarda Peperka
V Ljubljani sta dve vojašnici – Vojašnica Edvarda Peperka v Mostah in Vojašnica slovenske
teritorialne obrambe v Šentvidu. V vojašnici v Mostah je bila že marca 2020 vzpostavljena
premična bolnišnica ROLE2, ki bi bila lahko na razpolago, če bi začelo primanjkovati postelj
ob porastu hospitaliziranih pacientov s covidom-19. Po namestitvah v ROLE2 ni bilo potrebe,
je pa Slovenska vojska bolnišnicam pomagala z osebjem Vojaške zdravstvene enote in aparati
iz ROLE2 (rentgen).
V vojašnici v Šentvidu so prostori Verifikacijskega centra Slovenske vojske in Orkestra SV. Že
lani jeseni je bilo obnovljeno športno igrišče ob šentviški vojašnici – Športni park veteranov
vojne za Slovenijo. Gre za uspešen projekt civilno-vojaškega sodelovanja med Slovensko
vojsko in Zvezo društev in klubov MORiS.
Začenja se prenova vojašnice Edvarda Peperka v Ljubljani. Obstoječa infrastruktura, ki
je trenutno v uporabi, je tehnološko zastarela in ne omogoča ustreznih pogojev za delo
oziroma so ti pogoji slabi. Celovita obnova vojašnice Edvarda Peperka (energetska obnova,
obnova obstoječih objektov, novi prostori, fotovoltaika …) se začenja letos, potekala bo prek 5
projektov. Obnova obstoječih objektov naj bi bila končana leta 2023, celovita obnova vojašnice
pa predvidoma 2025. Ocenjena vrednost vseh investicij je okoli 70 milijonov evrov.

(foto: KPV)

Končno dajemo zadoščenje in priznanje invalidom
ter svojcem žrtev v vojni za Slovenijo.

20 MILIJONOV EVROV
za nakup opreme za pomoč ljudem
ob naravnih nesrečah
Gre za rekorden znesek, saj še nikoli doslej za civilno zaščito
in tehnično opremo za pomoč ob naravnih nesrečah ni bilo
namenjenih toliko evropskih sredstev.

Vsem vojnim veteranom omogočamo
ureditev njihovega statusa.
Svojci padlih so upravičeni do odškodnine.
Zaradi njihove vere in poguma, imamo danes
svojo državo. Naj ne bo nikoli pozabljeno!

EVROPSKA
SREDSTVA
Zvone Černač
minister za razvoj in EU kohezijsko politiko

S sredstvi iz različnih evropskih skladov so bili v Sloveniji sofinancirani številni projekti in
programi. V severnem delu Osrednjeslovenske razvojne regije se trenutno izvaja 1.887
projektov – 1.577 projektov v okviru cilja Naložbe za rast in delovna mesta v skupni vrednosti
777,48 milijona evrov in 310 projektov v okviru cilja Evropsko teritorialno sodelovanje v skupni
vrednosti 71,9 milijona evrov. Do konca januarja 2022 je bilo v okviru cilja Naložbe za rast in
delovna mesta upravičencem izplačanih 261,30 milijona evrov evropskih sredstev.
Iz naslova Dogovor za razvoj (severni del) Osrednjeslovenske razvojne regije je do konca
programskega obdobja 2014–2020 za sofinanciranje vključenih 8 projektov v predvideni
skupni višini 69,2 milijona evrov. Vseh 8 projektov je bilo potrjenih v času aktualne vlade.
Iz naslova Celostnih teritorialnih naložb je trenutno potrjenih 8 projektov s skupno vrednostjo
upravičenih stroškov 33,5 milijona evrov.

Vrednost projektov, ki se trenutno izvajajo v regiji

777 MILIJONOV EVROV
Celostna ureditev kolesarskih poti
Na območju štirih občin, in sicer Mestne občine Ljubljana ter občin Kamnik, Domžale in
Medvode, bo potekala izgradnja in ureditev kolesarskih povezav med naselji, ki se med
seboj delno povezujejo tudi na nivoju občin. Na novo bo zgrajenih 21,81 km kolesarskih
povezav. Skupna vrednost vseh petih projektov znaša 55,16 milijona evrov. Evropski sklad za
regionalni razvoj bo v okviru Dogovora za razvoj Osrednjeslovenske razvojne regije prispeval
11,54 milijona evrov.

Gradnja kolesarske poti. (foto: Občina Kamnik)

INTERREG ITALIJA–SLOVENIJA 2014–2020
IMMUNO-CLUSTER - Cilj projekta je uvedba čezmejnega »Imuno-Grozda« za namen
kliničnega preskušanja zdravljenja trojno negativnega raka dojke. Raziskave so usmerjene v
preboj z velikim učinkom pri imunoterapiji raka dojke v klinični fazi. Immuno-Cluster (ImunoGrozd) ustvarja sistem skupnih kapacitet (osebje, znanje, usposobljenost), ki bodo omogočile
razširitev te nove industrije v regiji.
Skupna vrednosti projekta znaša 702.174,85 evrov, delež sredstev namenjenih iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj pa za Onkološki inštitut Ljubljana, ki je partner iz severnega dela
Osrednjeslovenske razvojne regije, znaša 140.054,50 evrov.
ARTE - V okviru projekta se je okrepilo sodelovanje med bolnišnicami, raziskovalnimi središči,
univerzami, malimi in srednjimi podjetji in tehnološkimi parki biomedicinskega sektorja.
Oblikovale so se čezmejne javno-zasebne mreže z namenom razvijanja in spodbujanja
inovativnega zdravljenja z inovativnimi proizvodi in storitvami v regenerativni medicini na
biomedicinskem področju. Projekt uvaja nove metodologije, kot je uporaba matičnih celic
za regeneracijo tkiv, ki nadomešča kirurški poseg ter ima ogromen tržni potencial, saj bo z
inovativnimi, učinkovitimi in varnimi terapijami izboljšal kakovost življenja pacientov.
Skupna vrednosti projekta znaša skoraj 1,1 milijona evrov, delež sredstev namenjenih iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj pa za partnerja iz severnega dela Osrednjeslovenske
razvojne regije znaša: Tehnološki park Ljubljana d.o.o. 28.685,75 evrov in Fakulteta za farmacijo
Univerze v Ljubljani 151.852,50 evrov.

(foto: SVRK)

INTERREG SLOVENIJA–AVSTRIJA 2014–2020
MMO3D - Glavni tehnološki cilj projekta je bil razvoj robotske celice in tiskalne glave za 3D
tisk z vlakni ojačanih lahkih materialov. Robotska celica za 3D tisk, ki je bila razvita v okviru
projekta, omogoča nanašanje materiala tudi po ukrivljenih površinah in hkratno ojačevanje
izdelka s karbonskimi vlakni. Razvita tehnologija omogoča tiskanje novih struktur, kar odpira
možnosti razvoja in gradnje novih izdelkov.
Skupna vrednosti projekta znaša 979.041,76 evrov, delež sredstev namenjenih iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj pa za Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, ki je partner
iz severnega dela Osrednjeslovenske razvojne regije, znaša 103.277,59 evrov.
REHA 2030 - Poglavitni dosežek projekta REHA 2030 je model storitev, primeren za paciente
po kapi pri postklinični rehabilitaciji na domu in razvoj potrebne tehnološke platforme. V
okviru projekta je bil izdelan prototip robotske roke.
Skupna vrednosti projekta znaša 660.043,75 evrov, delež sredstev namenjenih iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj pa za partnerje iz severnega dela Osrednjeslovenske razvojne
regije znaša: Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani 185.393,50 evrov; MKS Elektronski
sistemi d.o.o. 54.434,00 evrov in Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije –
Soča 57.205,00 evrov.

Kljub epidemiji smo
lani na letnem nivoju
FP 14-20 počrpali
največ EU sredstev
doslej. Slovenija je po
črpanju končno nad
povprečjem EU.

NAČRTI
Priložnosti za regijske projekte prinaša tudi julija potrjen slovenski Načrt za okrevanje in
odpornost (NOO). Vlada je načrt, ki bo eden od pomembnejših vzvodov za digitalno in zeleno
preobrazbo države, pripravila po zgodovinskem dogovoru voditeljev držav EU o obsežnem
svežnju evropskih sredstev. Slovenija bo nekaj manj kot 1,8 milijarde evrov nepovratnih
sredstev in dobrih 700 milijonov posojil iz Mehanizma za okrevanje in odpornost
usmerila v zeleni prehod, digitalno preobrazbo, podporo gospodarstvu, raziskave in
razvoj, izobraževanje, zdravstvo, socialno varnost in stanovanjsko politiko. Za doseganje
podnebnih ciljev (raba obnovljivi virov energije, izboljšanje energetske učinkovitosti,
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov itd) je v NOO predvidenih 42,45 odstotka sredstev
oziroma za nekaj manj kot 1,054 milijarde evrov naložb, kar je za skoraj štiri odstotke več kot
predvideva evropska uredba. Za digitalizacijo gospodarstva in javnega sektorja bo Slovenija
namenila 21,46 odstotka sredstev oziroma 532,75 milijona evrov.

(foto: KPV)

Iz Načrta za okrevanje in odpornost se bodo v
Osrednjeslovenski regiji financirali naslednji
investicijski projekti:
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta – izgradnja kampusa Vrazov trg
Infekcijska klinika Ljubljana
Gradnja prizidka k objektu CIRIUS Kamnik
Nadgradnja glavnega nacionalnega železniškega postajališča Ljubljana in nadgradnja
železniške postaje v Domžalah
Izgradnja objekta za Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana
Gimnazija Šiška – izgradnja telovadnice
Srednja šola tehniških strok Ljubljana – rekonstrukcija in energetska prenova dela
objekta šole in novogradnja Srednje medijske in grafične šole Ljubljana in številni drugi
projekti

REPUBLIKA SLOVENIJA
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

SKRB ZA
STAREJŠE
Janez Cigler Kralj

minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Področje oskrbe starejših je bilo v zadnjem desetletju zapostavljeno, zato na
MDDSZ v mandatu ministra Janeza Cigler Kralja močno spodbujamo različne oblike
deinstitucionalizacije, s ciljem, da starejše dlje zadržimo v domačem okolju in jim omogočimo
čim bolj samostojno življenje. Pospešeno tudi krepimo investicije v gradnjo novih kapacitet
in obnovo obstoječih, s katerimi bomo starejšim zagotovili celostno in čim bolj kakovostno
oskrbo.

Dom upokojencev tabor – Poljane, enota Roza kocka
V obstoječem objektu DU Tabor – Poljane, Ljubljana zaradi arhitekturnih in gradbenih
omejitev z rekonstrukcijo objekta ni bilo mogoče doseči ustreznih pogojev za sodoben način
izvajanja celodnevne oskrbe starejših z demenco in sorodnimi stanji. Zato je zavod kupil
zemljišče ob Regentovi cesti, kjer se je zgradil nov objekt, v katerem so bili poleg dveh enot za
stanovalce z demenco umeščena še ena bivalna enota za starejše in oskrbovana stanovanja, z
njim pa so pridobili tudi javne prostore, namenjene vse generacijskim programom za potrebe
lokalnega okolja in podporo svojcem. Skupaj je bilo v enoto umeščenih 44 stanovalcev (od
tega 24 oseb z demenco). Investicija se je zaključila v letu 2020. Celotna vrednost projekta je
bila 7.991.669 evra, od tega iz proračuna RS 900.000 evrov.

Lansko leto smo podelili koncesije
za 1285 novih mest, letos pa smo
omogočili še dodatnih 1107 mest.

Sofinanciranje gradnje dvigala v
DSO Bežigrad
Dvigalo v vzhodnem traktu doma je bilo namenjeno uporabi zaposlenih in stanovalcev.
Povezovalo je delovne prostore v kleti (kuhinja, pralnica, vzdrževanje, mrliška vežica, frizerski
in pedikerski salon), bife, delovno in fizioterapijo v pritličju in pet nadstropij, v katerih so sobe
stanovalcev. Dvigalo je zaradi transporta hrane, umazanega in čistega perila, odpadkov,
prevoza pokojnikov do mrliške vežice in zaradi uporabe stanovalcev za dostop do sob,
preobremenjeno in pogosto v okvari. Z izgradnjo novega dvigala, namenjenega izključno
stanovalcem, se je staro dvigalo namenilo za uporabo zaposlenih in podporo delovnim
procesom. Investicija v višini 354.867,53 evra se je zaključila v letu 2019. Ministrstvo je iz
proračuna zagotovilo 280.997,60 evra.

Prenova kuhinje z jedilnico na Celovški 480
Objekt na Celovški 480 v Ljubljana uporablja društvo Projekt Človek, ki je humanitarna,
neprofitna in strokovna organizacija za pomoč uživalcem drog in njihovim svojcem. V tem
objektu deluje center za reintegracijo, ki predstavlja zaključni del programa. V objektu
potekata namestitveni in ambulantni program. Z investicijo se je v celoti prenovila kuhinja
z jedilnico; prostor se je tudi ločil od dnevne sobe. Izboljšali so se pogoji za uporabnike.
Vrednost investicije je bila 12.000 evrov.

(foto: MDDSZ)

Dom starejših občanov Bežigrad
Rekonstrukcija Doma starejših občanov Ljubljana Bežigrad. Vrednost celotnega projekta
znaša 1.642.497,06 evra, upravičen je do sofinanciranja iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj (ESRR) v višini 1.631.488,95 evra.

Dom starejših občanov Ljubljana Vič - Rudnik
Nadgradnja in obnova objektov Doma starejših občanov Ljubljana Vič - Rudnik – Enota
Kolezija. Vrednost celotnega projekta, po pogodbi, znaša 6.500.112,16 evra, od tega so
upravičeni do sofinanciranja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 6.333.461,70
evra.

VDC Tončke Hočevar – bivalna enota Ljubljana
Šmartno
VDC Tončke Hočevar namerava v Šmartnem pod Šmarno goro zgraditi objekt, namenjen
bivanju 14 stanovalcev v enoposteljnih sobah s pripadajočimi skupnimi in servisnimi
prostori. Tako želi VDC pridobiti nove prostorske kapacitete za zagotavljanje varnega in
kakovostnega bivanja uporabnikov v okviru institucionalnega varstva. Skupna ocenjena
vrednost investicije je 1.481.049,24 evra – od tega bo ministrstvo v proračunu za leti 2022
in 2023 zagotovilo 1.212.756,74 evra. Preostala sredstva, ki večinoma predstavljajo kupnino
za zemljišče, zagotavlja zavod sam.

SKRB ZA NAJBOLJ RANLJIVE
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v okviru Javnega razpisa
za financiranje vsebin centrov za družine v letih 2021–2025 na področju Osrednje Slovenije
financira Družinski center Mala ulica, ki ga izvaja Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in
družine v Ljubljani.
Skupna vrednost projekta Družinski center Mala ulica v obdobju 2021–2025 je 330.960
evra oziroma 66.192 evrov letno.

Vsebina projekta Družinski center Mala ulica je celovita podpora družinam z otroki, starimi
do 10 let. Program centra za družine je razdeljen na tri sklope:
- izobraževalne delavnice na temo razvijanja pozitivnega starševstva (treningi starševstva po
programu Neverjetna leta);
- počitniški program za otroke prve triade OŠ in
- program učenja socialnih veščin in čustvenega opismenjevanja za otroke od 3 do 8 let (Dino
šola po programu Neverjetna leta).
Poleg delavnic in treningov starševstva sta ves čas obratovanja družinskega centra, torej
9 ur ob delavnikih in 8 ur ob vikendih in praznikih, staršem na voljo po dve sodelavki za
individualne pogovore, svetovanje, usmeritve in pomoč. Na centru je zagotovljeno tudi
nekajurno varstvo za otroke, kadar starši pridejo v nepredvideno situacije in ne vedo, kam
dati otroka v varstvo, kot na primer nenačrtovan obisk zobozdravnika ali kakšna druga
nepredvidena nujna odsotnost.
PSIHOSOCIALNI PROGRAMI DELAVNIC ZA PODPORO DRUŽINAM V TVEGANIH IN/ALI
VISOKO KONFLIKTNIH SITUACIJAH
Na podlagi javnega razpisa za financiranje psihosocialnih programov za podporo družinam
v tveganih in/ali visoko konfliktnih situacijah je bilo izbranih 14 izvajalcev od tega štirje iz
osrednjeslovenske regije – severni del.
Programi psihosocialnih delavnic naslavljajo starše in druge osebe, ki izvajajo neposredno
skrb za otroke, in vsebujejo naslednje vsebine:
- podpora staršem pri iskanju rešitev razbremenjevanja otroka v procesu separacije / razveze
staršev;
- krepitev starševskih kompetenc v družinah z velikim tveganjem;
- reševanje izzivov skupnega varstva in vzgoje otrok.
Na delavnicah se bodo uporabniki seznanili z veščinami prepoznavanja mirnega reševanja
sporov, vzpostavitve varnega in sočutnega starševskega odnosa, soočenja s posledicami
razveze ter krepitve kompetenc in veščin pri soočanju z novo stvarnostjo. Prav tako bodo
uporabniki na delavnicah pridobili kompetence vpogleda v vzroke konfliktnih odnosov ter s
pomočjo strokovne pomoči tudi spretnosti in veščine za njihovo reševanje.
Cilji programov pomoči v obliki delavnic so zmanjševanje čustvenih stisk, sprememba
neustreznih vzorcev vedenja, pridobitev starševskih kompetenc in zagotavljanje podpore
pri iskanju rešitev razbremenjevanja otroka v procesu separacije oziroma razveze staršev,
izboljšanje medsebojnih odnosov in reševanju konfliktnih situacij, podpora pri lažjem
usklajevanju družinskega in poklicnega življenja itd.
Izvajalci:Prelomi, inštitut za družinsko terapijo, svetovanje in izobraževanje, DNK – Društvo za
nenasilno komunikacijo, ŠRCD – Študijsko-raziskovalni center za družine, STIK psihoterapija.
Poudarimo naj, da so vse navedene vsebine za uporabnike brezplačne.
Okvirna vrednost celotnega javnega razpisa znaša 300.000 evrov oziroma 150.000 evrov na
proračunsko leto. Razpisane vsebine bodo financirane v obdobju od septembra 2021 do
septembra 2022.

TRG DELA
Ohranjanje delovnih mest in zagotavljanje pogojev za ustvarjanje delovnih mest z višjo
dodano vrednostjo je prioritetna naloga Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti (MDDSZ). Uveljavitev interventnih ukrepov za ohranitev delovnih mest
(začasno čakanje na delo in skrajšani polni delovni čas), ki jih je zagotovilo MDDSZ, je bistveno
pripomoglo k ohranitvi številnih delovnih mest in znatno omejilo rast brezposelnosti.
V evidenci brezposelnih oseb je bilo v Osrednjeslovenski regiji konec decembra 2021
prijavljenih 16.819 oseb. V letu 2021 se je v evidenco brezposelnih prijavilo kar 38,9 % manj
oseb kot v letu pred tem, do konca leta se je tako število brezposelnih znižalo na raven iz
avgusta 2009. V letu 2021 je bilo 0,5 % manj zaposlitev brezposelnih oseb kot v letu pred tem,
medtem ko se je v celotni Sloveniji število zaposlitev zmanjšalo za 6,3 %. Konec januarja 2022
je bilo v evidenci brezposelnih 17.088 oseb, kar je 1,6 % več kot konec decembra 2021.
Konec januarja 2022 je bilo v severnem delu Osrednjeslovenske regije registriranih 13.851
brezposelnih oseb, kar je za 4.003 osebe oz. 22,4 % manj kot januarja 2021 (v Sloveniji za
25,9 % manj). V primerjavi s predhodnim mesecem se je registrirana brezposelnost zvišala
za 209 oseb oz. 1,5 % (v Sloveniji zvišala za 2,8 %). Ob koncu januarja 2022 je bil povprečni čas
brezposelnosti oseb 32,8 meseca (v Sloveniji 29,1 meseca).

22 %

MANJ BREZPOSELNIH
V LETU 2021 V REGIJI

Dosegli smo rekordno
zaposlenost, prvič po
letu 2008.
Leta 2021 smo dosegli
zgodovinsko nizko
brezposelnost v
mesecu decembru.
Slovenija v drugem
četrtletju z najvišjo
rastjo zaposlenosti v EU.

FINANČNA POMOČ
ZA ODPRAVLJANJE
POSLEDIC EPIDEMIJE
COVID-19
mag. Andrej Šircelj
minister za ﬁnance

Dodeljene državne pomoči v severni
Osrednjeslovenski regiji po kategorijah v
obdobju covidnih ukrepov
V severni Osrednjeslovenski regiji je bilo v obdobju covidnih ukrepov dodeljenih 1,04
milijarde evrov pomoči. Največ pomoči je bilo dodeljene za odpravljanje posledic covida-19
(nadomestilo za čakanje, izplačilo mesečnega temeljnega dohodka, povračilo nekritih fiksnih
stroškov ipd.).
Poleg pomoči za odpravljanje posledic covida-19 je bil večji delež pomoči dodeljen tudi
za namen transporta (predvsem železniški potniški promet), varstvo okolja (večinoma kot
pomoč za tekoče poslovanje pri obnovljivih virih energije, predvsem sončne energije), pomoči
za raziskave in razvoj ter zaposlovanje, kjer prevladujejo pomoči za zaposlovanje invalidov ter
pomoči za raziskave in razvoj.

Dodeljene državne pomoči v severni
Osrednjeslovenski regiji po občinah
v obdobju covidnih ukrepov
V severni Osrednjeslovenski regiji je bilo v letih 2020 in 2021 za odpravo posledic covida-19
dodeljenih 690,08 milijona evrov pomoči. Največ pomoči je bilo dodeljeno prejemnikom, ki
imajo sedež podjetja ali kmetijskega gospodarstva v občini Ljubljana, in sicer 568,85 milijona
evrov, kar predstavlja 82,4 % vseh pomoči, namenjenih odpravi posledic covida-19 v tej regiji.
Sledita ji občini Domžale, ki je prejela 5,2 % pomoči, in občina Kamnik s 3,4 % pomoči. Ostale
občine so prejele manj kot 3 % pomoči v tej regiji.
20,4 % covidnih pomoči je bilo dodeljenih v sektorje, ki se nanašajo na trgovino, vzdrževanje
in popravilo motornih vozil, sledijo jim sektor gostinstva, ki je prejel 18,4 % pomoči, in sektorji
iz predelovale dejavnosti, kjer je bilo dodeljenih 12,1 % covidnih pomoči. Sektorji, ki delujejo v
strokovno znanstvenih in tehnoloških dejavnostih, so prejeli 11,0 % pomoči. Ostale dejavnosti
v tej regiji so prejele manj kot 10 % tovrstnih pomoči.
Glede na velikost subjektov na trgu so največ pomoči prejela mikro podjetja in kmetijska
gospodarstva, in sicer 278,78 milijona evrov, kar je 40,4 % vseh covidnih pomoči. 173,09
milijona evrov so prejela mala podjetja (25,08 % pomoči), srednje velika podjetja so prejela
93,87 milijona evrov covidne pomoči (13,6 %), velika podjetja pa 144,34 milijona evrov oziroma
20,92 %.

BONITETNE OCENE SLOVENIJE

Standard & Poor's

AA-

stabilni obeti

Moody's

A3

stabilni obeti

A

stabilni obeti

Fitch Ratings
DBRS

A (high)

stabilni obeti

Od začetka pandemije covida-19 so bonitetne agencije Standard & Poor’s Global, Fitch
Ratings in DBRS večkrat potrdile bonitetno oceno Republike Slovenije, agencija Moody’s
Investor Service pa jo je oktobra 2020 zvišala.

PRELIMINARNA REALIZACIJA DRŽAVNEGA
PRORAČUNA ZA DECEMBER 2021
Dolg države, izražen v % BDP, je ob koncu leta 2021 po ocenah znašal 77,5 %, kar je 2,3
odstotne točke nižje kot leta 2020, ko je znašal 79,8 % BDP.

-2,3 %

MANJŠI DOLG DRŽAVE
LETA 2021 (V PRIMERJAVI Z 2020)

Izdatki za investicije v letu 2021 znašajo 1,24 milijarde evrov, kar je za 32 % več kot v letu
2019 in za 36 % več kot v letu 2020.

ŠOLSTVO
IN ŠPORT
dr. Simona Kustec

ministrica za izobraževanje, znanost in šport

V severnem delu Osrednjeslovenske regije deluje 31 samostojnih vrtcev, 4 vrtci, ki so
enota osnovne šole, in 16 zasebnih vrtcev. Skupno je vključenih 19.697 otrok. V severnem
delu regije deluje 31 razvojnih oddelkov, v katere je vključenih 180 otrok s posebnimi
potrebami. Višji stroški delovanja razvojnih oddelkov so financirani iz državnega proračuna.
V okviru Vrtca Vodmat je organiziranih 16 bolnišničnih oddelkov, ki delujejo na oddelku
Pediatrične klinike UKC Ljubljana in na Inštitutu Republike Slovenije za rehabilitacijo.
Sredstva za delovanje bolnišničnih oddelkov vrtcev v bolnišnicah so zagotovljena iz državnega
proračuna. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Vrtcu Vodmat na letni ravni za
delovanje bolnišničnih oddelkov nameni nekaj več kot 680.000 evrov.
Delež otrok, vključenih v vrtec v Osrednjeslovenski regiji, je visok, kar 85 odstotkov otrok
v regiji, starih od 1 do 5 let, obiskuje vrtec, kar presega delež vključenosti otrok v vrtec v
drugih regijah. Delež otrok, vključenih v vrtec v zadnjem letu pred vstopom v šolo, v regiji
znaša 93,4 odstotka, s čimer se uspešno zasleduje cilj Evropske Komisije o deležu vključenih
otrok v vrtec, ki je 95 odstotkov.
Priložnost za večji delež vključenosti otrok zadnje leto pred vstopom v šolo omogočajo krajši
programi, ki jih imajo vrtci možnost izvajati za otroke pred vstopom v šolo ter jih v celoti
financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Mreža osnovnih šol v Osrednjeslovenski regiji je racionalno organizirana, večina šol je srednje
velikih, posamezne zelo velike šole pa obiskuje čez tisoč učencev. V posameznih občinah
vzgojno-izobraževalni proces poteka v matičnih in podružničnih šolah. Osnovne šole so dobro
opremljene, sodelovanje z lokalnimi skupnostmi je na splošno zelo dobro. V regiji deluje tudi
pet zasebnih osnovnih šol, ki izvajajo javno veljavni izobraževalni program.
V Osrednjeslovenski regiji – severni del deluje 71 osnovnih šol in 29 podružničnih
osnovnih šol, ki jih obiskuje skupno 39.964 učenk in učencev.
V občinah Domžale, Kamnik in Ljubljana delujejo tri samostojne osnovne šole s prilagojenim
programom, kamor se z odločbo o usmeritvi usmerjajo otroci z lažjo, zmerno, težjo in težko
motnjo v duševnem razvoju. Obiskuje jih 637 učenk in učencev.

Na področju srednjega šolstva v regiji deluje 28 javnih srednješolskih zavodov, 2 zasebni
gimnaziji in 3 zavodi za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, ki izvajajo srednješolske
izobraževalne programe. Skupno število dijakinj in dijakov, ki se v šolskem letu 2021/2022
šolajo v tej regiji, je 24.003.
Velika večina dijakinj in dijakov iz te regije se šola v domači regiji, 3 odstotke jih prihaja iz
Gorenjske, 1,4 odstotka pa iz Jugovzhodne regije.
V regiji delujejo 4 javne in 10 zasebnih višjih strokovnih šol. Ena zasebna ima koncesijo za
program medijska produkcija. V javne višje strokovne šole je skupno vpisanih 296 študentk
in študentov. V zasebne pa 162 študentk in študentov.
Izvajalci izobraževanja odraslih v regiji so javne in zasebne organizacije. V številne programe, ki
jih izvajajo (osnovna šola za odrasle, srednješolski programi, nacionalne poklicne kvalifikacije,
neformalni izobraževalni programi za odrasle), je skupno vpisanih 4.267 udeleženk in
udeležencev.
V Osrednjeslovenski regiji ima sedež 22 visokošolskih zavodov. Univerza v Ljubljani je
javni visokošolski zavod, ostali pa so zasebni visokošolski zavodi. Svoj sedež v Ljubljani ima še
Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru. Največ študentov ima Univerza v Ljubljani,
ki ima v študijskem letu 2021/2022 vpisanih 39.008 študentov.
Univerza v Ljubljani je najstarejša in največja visokošolska ter znanstvenoraziskovalna
ustanova v Sloveniji. Zaposluje okoli 6.000 visokošolskih učiteljev, raziskovalcev, asistentov,
strokovnih in administrativnih sodelavcev na 23 fakultetah in treh umetniških akademijah.
V obdobju 2011–2020 je na vseh visokošolskih zavodih s sedežem v Osrednjeslovenski regiji
visokošolski študij dokončalo 71.773 študentk in študentov vseh treh stopenj študija.

Investiramo v visokošolsko in znanstveno infrastrukturo
Za potrebe Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani se izvaja celovita prenova objekta
Kazine. Dela so se začela konec leta 2020, zaključek del pa je predviden letos. Sledila bo še
izgradnja prizidka. Ocenjena vrednost projekta (obnova Kazine in gradnja prizidka) znaša
28 milijonov evrov. Izgradnja
Biotehnološkega stičišča Nacionalnega inštituta za biologijo – namen izgradnje nove
raziskovalne infrastrukture je izboljšati infrastrukturne pogoje, ki bodo omogočili izkoriščanje
razvojnih priložnosti v domačem in mednarodnem okolju, nudili pa bodo tudi podporo
gospodarstvu. Nova raziskovalna infrastruktura bo omogočila ohranjanje znanstvene
odličnosti na mednarodnem področju, tesnejše in boljše sodelovanje z gospodarstvom,
okrepitev univerzitetnega in poslovnega izobraževanja ter vzpostavitev inovativnega okolja,
ki bo privlačilo domače in tuje znanstvenike oziroma raziskovalce. Ocenjena vrednost
investicijskega projekta znaša 28,5 milijona evrov.

Kmetijski inštitut Slovenije se sooča s prostorsko stisko. S prenovo njihovega objekta na
Haquetovi 19 v Ljubljani bodo kratkoročno to deloma omejili. Ocenjena vrednost prenove
je 950.000 evrov.

Pripravljalne aktivnosti na investicijskih projektih
- projekt izgradnje Centra znanosti kot demonstracijskega objekta
- projekt Roška, kjer se načrtuje izgradnja Akademije za likovno
umetnost Univerze v Ljubljani, študentskega doma in Srednje šole za
oblikovanje in fotografijo Ljubljana
- projekt NUK II
- projekta Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in Veterinarske
fakultete Univerze v Ljubljani
- projekt izgradnje nove Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani
- projekt celovite energetske in statične sanacije objekta Dunajska
104 in Kardeljeva 1 v Ljubljani
- projekt izgradnje nove Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani

Številne investicije v vrtce in osnovno šolstvo
Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v
Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021–2024 v višini 43 milijonov evrov, ki ga je
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport lani objavilo prvič po desetih letih od zadnjega
tovrstnega razpisa, in sklepa Vlade Republike Slovenije, ki je odločila, da se MIZŠ zagotovijo
dodatna sredstva za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v proračunskem
obdobju 2021–2024 v višini 72,5 milijona evrov, so bili za sofinanciranje izbrani številni projekti
iz Osrednjeslovenske regije, v skupni vrednosti nekaj več kot 17 milijonov evrov.

Mestna občina Ljubljana - II. faza obnove Osnovne šole Riharda
Jakopiča
Občina Medvode - rekonstrukcija Osnovne šole Simona Jenka
Občina Domžale - preureditev jedilnice na Osnovni šoli Rodica
Občina Kamnik - Izgradnja Osnovne šole Frana Albrehta z zunanjo
ureditvijo
Občina Lukovica - razširitev Osnovne šole Brdo
Občina Mengeš - prostorska preureditev osnovne šole
Občina Moravče - dozidava in rekonstrukcija Osnovne šole Jurija Vege
Moravče
Občina Vodice - večnamenska športna dvorana Vodice

Številni dosežki v tem mandatu
Brezplačen vrtec za drugega
otroka.
Odobrili smo 126 investicij v
vrtce in šole.
Sprejet Zakon o
znanstvenoraziskovalni in
inovacijski dejavnosti.
Sprejet Zakon o obravnavi otrok
in mladostnikov s čustvenimi in
vedenjskimi težavami in motnjami
v vzgoji in izobraževanju.
Skupno 133 mio evrov izplačanih
sredstev za vrtce, osnovne šole,
srednje šole, zavode s posebnimi
potrebami, študentske in dijaške
domove.
Višje denarne nagrade za
olimpijske medalje.
Odobrenih 50 investicij
v športne objekte.
Občina Ilirska Bistrica bo
prejela 22.916,66 evra za
ureditev športnega parka
Tivoli Golnik.

(foto: KPV)

Investicije v športno infrastrukturo
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je lani razpisalo javni razpis za zbiranje predlogov
za sofinanciranje investicij v rekonstrukcije športnih bazenov in posodobitve ali vzpostavitve
novih zunanjih športnih površin.

Odobrili smo sredstva za:
- športno igrišče Gozd v Kamniku
- kolesarski poligon na Šumberku v Domžalah
- projekt Otoki športa za vse v Ljubljani
- obnovo športnega parka v Borovnici
- sanacijo športnega igrišča Šentvid v Lukovici
- obnovo športnega igrišča pri podružnični osnovni šoli Topol v
Medvodah

MTB kolesarski poligon na Šumberku dobiva končno podobo (Foto: Domžale)
Domžale)..

V Osrednjeslovenski regiji sedež večine
javnih raziskovalnih zavodov
V Ljubljani ima sedež petnajst od šestnajstih javnih raziskovalnih zavodov ter javni
visokošolski zavod Univerza v Ljubljani. V Ljubljani deluje tudi javni zavod ARNES (Akademska
in raziskovalna mreža Slovenije), ki zagotavlja omrežne storitve organizacijam s področja
raziskovanja, izobraževanja in kulture ter omogoča njihovo povezovanje in medsebojno
sodelovanje ter sodelovanje s sorodnimi organizacijami v tujini. Gradi, vzdržuje in upravlja
infrastrukturo, ki povezuje univerze, inštitute, raziskovalne laboratorije, muzeje, šole, baze
podatkov in digitalne knjižnice.
Univerza v Ljubljani je ob Institutu Jožef Stefan največja raziskovalna organizacija. S svojimi
raziskovalci prek članic (fakultete/akademije) pokriva vse raziskovalne vede in področja.
Največji javni raziskovalni zavod, po številu zaposlenih in prihodkih, je Institut »Jožef Stefan«,
po številu zaposlenih mu sledita ZRC SAZU in Kemijski inštitut.
V projektih Obzorja 2020 je v obdobju od leta 2014 do decembra 2021 iz Osrednjeslovenske
regije sodelovalo 208 organizacij. Do decembra 2021 so bili po vrednosti odobrenih sredstev
na razpisih za raziskovalno-inovacijske (RI) projekte najuspešnejši: Institut »Jožef Stefan«,
Univerza v Ljubljani, Kemijski inštitut, X-Lab d.o.o. in Zavod za gradbeništvo Slovenije.
V okviru okvirnih programov EU za raziskave in inovacije (7. Okvirni program, Obzorje 2020)
še zlasti izpostavljamo vrhunske znanstvene dosežke, kot so pridobitve prestižnih projektov
Evropskega raziskovalnega sveta (ERC). Trenutno so nosilci teh projektov v Sloveniji le tri
ustanove, in sicer Univerza v Ljubljani (5), Institut »Jožef Stefan« (5) in Kemijski inštitut (4).
Uspešnost se je prav v zadnjih letih pomembno izboljšala tudi s pomočjo podpornih ukrepov
MIZŠ in ARRS.
Sredstva, ki jih Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport namenja znanosti, še zlasti
od leta 2020 naraščajo. Tako so integralna sredstva za leto 2020 znašala 229.708.428 evrov,
za leto 2021 248.890.389 evrov, za leto 2022 je po sprejetem proračunu predvidenih
308.013.976 evrov in za leto 2023 362.556.442 evrov.

ZDRAVJE
Janez Poklukar
minister za zdravje

Na območju severnega dela Osrednjeslovenske regije delujejo zdravstveni domovi Ljubljana,
Domžale, Kamnik in Medvode ter Univerzitetni Klinični center Ljubljana.
14. februarja 2022 so v regiji dosegli 73-odstotno precepljenost z enim odmerkom v starostni
skupini nad 18 let in 70-odstotno precepljenost z obema odmerkoma. Celotna starostna
populacija pa dosega 62-odstotno precepljenost z enim odmerkom in 60-odstotno
precepljenost z obema odmerkoma.

Okrepitev investicij v primarno, sekundarno in terciarno
zdravstvo
Ena izmed prednostnih nalog Ministrstva za zdravje je modernizacija in optimizacija
zdravstvenega sistema. Ker je bilo strateško načrtovanje v preteklosti v zdravstvu postavljeno
na stranski tir, je v septembru sprejeti Zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v
slovensko zdravstvo izrednega pomena, saj orje ledino v strateško in dolgoročno načrtovanje
ter razvoj slovenskega zdravstva. Gre za pomemben strateški zakon na področju zdravstva,
ki bo omogočil planiranje potrebnih zmogljivosti, infrastrukture, opreme, IT in kadrov. Zakon
predvideva, da bomo v naslednjih desetih letih vložili 2,093 milijarde evrov vse ravni
zdravstva.
Za primarno zdravstveno raven bo namenjenih 200 milijonov evrov, za Nacionalni laboratorij
za zdravje, okolje in hrano, Nacionalni inštitut za javno zdravje in Zavod Republike Slovenije
za transfuzijsko medicino pa 33 milijonov evrov. Za medicinski fakulteti, fakulteto za farmacijo
ter pripadajoče študijske in raziskovalne dejavnosti bo skupaj namenjenih 200 milijonov
evrov, za srednje šole, višje strokovne šole in visokošolske zavode s področja zdravstva pa 50
milijonov.

Investicije v primarno raven v severnem delu
Osrednjeslovenske regije
V letu 2021 je Ministrstvo za zdravje sofinanciralo nakup IT opreme za ekipe nujne medicinske
pomoči, in sicer v vrednosti 10.673,60 evra, v občini Moravče.
V občini Kamnik je Ministrstvo v letu 2019 sofinanciralo nabavo nujnega reševalnega vozila,
tipa B, ki je namenjeno izvajanju intervencij nujne medicinske pomoči na terenu. Investicija
je znašala 33.050,40 evra.
V letu 2018 je Ministrstvo prav tako v občini Kamnik sofinanciralo nabavo motornega vozila in
opreme za urgentnega zdravnika, v višini 11.168,40 evra.

Investicije v sekundarno raven v severnem
delu Osrednjeslovenske regije
Diagnostično-terapevtski servis (DTS)
V okviru projekta DTS se trenutno izvaja investicija v združeni laboratorij. Obnovitvena dela z
vgradnjo opremo so zaključena, v načrtu je vgradnja vse specialne medicinske laboratorijske
opreme, preden se nadaljuje do naslednje faze.
Za dokončanje projekta prizidek DTS je odprt tudi že nov projekt, na katerem so zagotovljena
sredstva v višini 83 milijonov evrov. Potrjen je tudi dokument identifikacije investicijskega
projekta v višini 85,6 milijona evrov. Projekt bo uvrščen v načrt razvojnih programov.
S tem bosta novogradnja prizidka DTS sever in prenova obstoječega dela DTS objekta končani.
Dokončane prostore bodo, navedeno po etažah od 2. kleti naprej, ki jih bodo uporabljale
lekarne oskrbovalne in druge službe znotraj organizacijske enote UKC Ljubljana.
Dispečerski center zdravstva
Redno potekajo sestanki projektne skupine, kjer se oblikujejo zahteve, natančneje projektna
naloga za izvedbo javnega naročila za potrebno opremo. Center bo zagotavljal enako
dostopnost do nujne medicinske pomoči, nujnih, nenujnih in sanitetnih prevozov pacientov
na območju celotne države.
Nov katetrski laboratorij
Namen investicije je ureditev prostorov novega (tretjega) katetrskega laboratorija in nakup
koronarografa s pripadajočo opremo za nov katetrski laboratorij Kliničnega oddelka za
kardiologijo Interne klinike UKC Ljubljana. Cilj investicije je zagotoviti pogoje za izvajanje vseh
sedanjih in tudi novih kardioloških invazivnih in interventnih diagnostičnih in terapevtskih
postopkov v razširjenem obsegu ter s tem izboljšati pogoje prostora in opreme z namenom
skrajševanja čakalnih dob. MZ bo zagotovilo sredstva v višini 1.895.400 evrov, UKC Ljubljana
pa 386.130 evrov.
Zamenjava sterilizatorjev na vroč zrak
Cilj investicije je nakup in instalacija dveh 450-litrskih parnih sterilizatorjev za Lekarno UKC
Ljubljana, namensko proizvedenih za farmacevtsko proizvodnjo, ter gradbena obrtniška
dela za pripravo oziroma prenovo prostorov, kamor se umešča oprema. Namen investicije
je ohraniti in izboljšati pogoje za izdelovanje paranteralnih raztopin, povečati zmogljivost za
proizvodnjo zdravil ter odpraviti obstoječe slabosti, ki pomenijo tveganje za izpad dejavnosti
in prihodkov UKC Ljubljana. Z investicijo bodo zagotovljeni pogoji za ohranjanje kakovosti
obravnave pacientov. Ministrstvo za zdravje bo zagotovilo sredstva v višini 991.115 evrov, UKC
Ljubljana pa 73.810 evrov.

(foto: KPV)

Za splošne bolnišnice, negovalne
bolnišnice in negovalne domove po vsej
državi v naslednjih letih namenjamo
557 milijonov evrov.
200 milijonov evrov
za primarno zdravstveno raven

33 milijonov evrov
za Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Nacionalni
inštitut za javno zdravje in Zavod Republike Slovenije za
transfuzijsko medicino

200 milijonov evrov
za medicinski fakulteti, fakulteto za farmacijo ter pripadajoče
študijske in raziskovalne dejavnosti

50 milijonov evrov
za srednje šole, višje strokovne šole in visokošolske zavode s
področja zdravstvaštudijske in raziskovalne dejavnosti

Ureditev prostorov nacionalnega centra
rehabilitacije slepih in slabovidnih
Nacionalni center celovite rehabilitacije slepih in slabovidnih bo umeščen v drugo
nadstropje obstoječega prizidka Očesne klinike UKC Ljubljana. Namen investicije je
slepim in slabovidnim rehabilitantom izboljšati pogoje, povečati učinkovitost individualne
obravnave v okviru njihove celostne rehabilitacije, vključno z zagotovitvijo sodobno in
privlačno urejenih zdravstvenih prostorov, sodelujočemu zdravstvenemu osebju v programu
pa izboljšati delovne pogoje in olajšati delo. Ministrstvo za zdravje bo zagotovilo sredstva v
višini 1.058.604 evrov, UKC Ljubljana pa 25.376 evrov. Investicija poteka, dela bodo zaključena
predvidoma do konca marca.

Energetska sanacija Negovalne bolnišnice
v Ljubljani
Predmet investicije je energetska sanacija objekta Stare Pediatrične klinike v Ljubljani, v
katerega se je umestila Negovalna bolnišnica Ljubljana, velikosti 8.574,4 m2. Z gradbenimi deli
za povečanje učinkovitosti stavbnega ovoja in pripadajočimi posodobitvami energetskega
sistema se bo v okviru investicije zagotovilo stanje obratovanja objekta, ki bo omogočalo
času primerne pogoje za oskrbovance in zaposlene, hkrati pa bo obratovanje objekta z vidika
učinkovite rabe energije tudi okolju bolj prijazno in hkrati stroškovno manj obremenjujoče.
Ministrstvo za zdravje bo zagotovilo sredstva v višini 3.095.817 evrov, UKC Ljubljana pa 601.980
evrov. 49 % upravičenih stroškov je financiranih iz EU sredstev. Z izbranim izvajalcem je že
podpisana pogodba, dela naj bi bila končana do konca leta 2023.

Negovalna bolnišnica Ljubljana. (Foto: Eustrip)
Eustrip)..

Ureditev prostorov v negovalni bolnišnici
v Ljubljani
Z izvedbo investicije oziroma z notranjo prenovo bo Negovalna bolnišnica na novo opremljena
s sodobno medicinsko opremo. Tako bodo zagotovljeni višje bivalno in delovno ugodje za
bolnike in zaposlene, celovita sanacija notranjih prostorov ter nakup notranje in medicinske
opreme. Cilj investicije je zagotavljati primerne pogoje za izvajanje zdravstvene nege in
paliativne oskrbe v stavbi in urejenost in opremljenost prostorov po standardih, zahtevanih
za negovalne oddelke, ki morajo biti opremljeni s sodobnimi bolniškimi posteljami ter
pripomočki za fizioterapijo, rehabilitacijo in delovno terapijo. Negovalna bolnišnica je
namenjena bolnikom, ki potrebujejo podaljšanje neakutnega zdravljenja iz oddelkov UKC
Ljubljana v smislu dodatne rehabilitacije in zdravstvene nege kot pripravljalno obdobje
za vrnitev nazaj v domače okolje ali okolje doma starostnikov. Ministrstvo za zdravje bo
zagotovilo sredstva v višini 4.500.000 evrov, iz evropskih sredstev – REACT, UKC Ljubljana
pa 1.156.199 evrov.

Energetska sanacija stavbe UKC Hospital
COVID-19
Predmet investicije je celovita energetska sanacija stavbe UKC Ljubljana – glavne stavbe
Hospital in starega dela stavbe UKC Ljubljana. S celovitim energetskim konceptom bo imel
sanirani objekt bistveno nižjo energijsko porabo, saj se bo ta znižala skupno za okvirno 54 %
pri daljinskem ogrevanju in 20 % pri porabi električne energije, posledično se bodo znižali
tudi stroški vzdrževanja objekta.
Ministrstvo za zdravje bo zagotovilo sredstva v višini 51.293.157 evrov. Postopek javnega
naročila je v teku.

Energetska sanacija sedmih stavb
V okviru sanacije bo izvedena energetska prenova stavb Bolnišnice dr. Petra Držaja in objekt
Geriatrija, Dermatovenerološke klinike, Leonišča, Nove porodnišnice, Samskega doma,
Stare porodnišnice in Stare travmatološke klinike. Investicija se bo izvedla po modelu javnozasebnega partnerstva. Ocenjena vrednost investicije znaša 14.461.900 evrov. Trenutno
poteka konkurenčni dialog za izbor izvajalca oziroma zasebnega partnerja.

Ureditev stavbe Zavoda za varstvo pri delu v
UKC Ljubljana – COVID-19
Predmet investicije je ureditev stavbe Zavoda za varstvo pri delu (ZVD) v UKC Ljubljana in
obsega izvedbo gradbeno obrtniških del ter dobavo in montažo splošne in pohištvene ter
medicinske opreme. Dokument obravnava investicijo v ureditev celotnega objekta ZVD
in znotraj te celote tudi pritličje z že izvedeno sivo cono covid-19 kot neločljiv del objekta
oziroma enotnega investicijskega projekta. Prav tako je načrtovana celovita energetska
sanacija stavbe. Investicija oziroma postopek javnega naročanja bo izveden po metodi
»design&build«, ki poleg gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del vključuje tudi projektiranje,
v oceni vrednosti 1.750.079,61 evra, ki bo v celoti priskrbljen s strani Ministrstva za zdravje.
Ocenjena vrednost investicije je 6.002.191,20 evra. Vire financiranja bo zagotovilo
Ministrstvo za zdravje, od tega 3,9 milijona evrov iz EU sredstev – REACT.

UKC Ljubljana – zdravljenje CAR-T
Predmet investicije je nakup treh naprav CAR-T za celično zdravljenje in ureditev celičnega
laboratorija v okviru novega centralnega laboratorija UKC Ljubljana za umestitev teh naprav,
skladno z zahtevami Zakona o kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic. Namen investicije v
zagotovitev pogojev za uvedbo zdravljenja CAR-T je izboljšati dostopnost imunoterapije raka
s celicami CAR-T v UKC Ljubljana za odrasle in otroške bolnike iz celotne države, z možnostjo
zagotavljanja zdravstvenih storitev tudi zdravstvenim zavarovancem zunaj Slovenije, ter
povečati možnosti ozdravitve in preživetja sedanjim in prihodnjim obolelim z boleznimi, ki se
odzivajo na tovrstno zdravljenje.
Ocenjena vrednost investicije znaša 2.916.690,60 evra. Viri financiranja investicije
bodo sredstva Ministrstva za zdravje v višini 915.000 evrov za ureditev prostorov celičnega
laboratorija skupne površine pribl. 120 m2, ki se uredijo z adaptacijo dela novega centralnega
laboratorija UKC Ljubljana v 1. nadstropju trakta prometni terminal objekta DTS. Hkrati bodo
sredstva v vrednosti 2.001.690,60 evra pridobljena donacijsko prek Slovenskega združenja
bolnikov z limfomom in levkemijo, s katerimi je bila nabavljena oprema za zdravljenje CAR-T
in bila darovana Kliničnemu oddelku za hematologijo UKC Ljubljana.

Dograditev infekcijske klinike UKC Ljubljana
Investicija v dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana obsega
izvedbo gradbenih, obrtniških in instalacijskih (GOI) del, s katerimi se izvedejo gradnja novega
objekta, nakup, dobava in montaža medicinske, splošne in pohištvene opreme ter izvedba
investicije povezane storitve.
Cilj investicije je v okviru Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana
izboljšati pogoje za izvajanje kakovostne zdravstvene obravnave vseh bolnikov s kužnimi
boleznimi ter s tem omogočiti javnemu zdravstvenemu sistemu v Osrednjeslovenski
(največji) statistični in zdravstveni regiji, za nekatere okužbe in bolezni pa v nacionalnem
okviru, da nadalje izboljša uspešnost odkrivanja in zdravljenja prenosljivih bolezni.
Investicija bo zaključena predvidoma februarja 2026.
Ocenjena vrednost investicije znaša 106.502.080,52 evra. Viri financiranja investicije:
- sredstva iz Sklada za okrevanje in odpornost (RRF): 70.000.000,00 evra;
- sredstva Ministrstva za zdravje: 34.486.480,52 evra;
- sredstva UKC Ljubljana: 2.015.600,00 evra.

Predviden izgled nove infekcijske klinike. (Foto: zaps)
zaps)..

RAZVOJ
SLOVENIJE
Jernej Vrtovec
minister za infrastrukturo

Dolžina državnega cestnega omrežja v severnem delu Osrednjeslovenske regije predstavlja
5,18 % državnega cestnega omrežja. Državnih cest v upravljanju Direkcije Republike Slovenije
za infrastrukturo je 229,88 km (3,87 % omrežja glavnih in regionalnih cest), medtem ko je
avtocest in hitrih cest 118,55 km (15,24 % omrežja).
Prevladujejo avtoceste – več kot 100 km – in regionalne ceste II. reda – več kot 90 km.

Dolžina državnega cestnega omrežja v severnem delu
Osrednjeslovenske regije znaša 348,43 km s priključki.

Ljubljanski avtocestni obroč z vpadnimi
kraki avtocest
Družba za avtoceste Republike Slovenije (DARS) je v letu 2017 kot investitor gradnje pričela
z aktivnostmi priprave potrebne dokumentacije za pričetek postopka priprave državnega
prostorskega načrta za širitev ljubljanskega avtocestnega obroča in vpadnih krakov. V ta
namen je izdelala strokovne podlage za Pobudo za državno prostorsko načrtovanje za
ureditev ljubljanskega avtocestnega obroča in vpadnih avtocest.

Končno jo imamo!
Od obljube do tega,
da od 1. februarja lahko
uporabljamo e-vinjete.
Digitalizacija je priložnost
za Slovenijo!

Pomembni projekti s področja cestne
in železniške infrastrukture

Ljubljanski avtocestni obroč z vpadnimi kraki avtocest
Obvoznica Vodice
Rekonstrukcija ceste Medvode–Vižmarje
Nadgradnja železniškega območja Ljubljanskih postaj

Obvoznica Vodice
Zaradi prevelikih prometnih obremenitev skozi naselje je zaradi razbremenitve predvidena
izgradnja nove cestne povezave. Obvoznica Vodice predstavlja četrto etapo načrtovane
ceste v dolžini približno 2,3 km med Žejami in Vodicami, ki s predhodnimi odseki vzpostavlja
povezovalno cesto med štajerskim in gorenjskim krakom avtoceste med avtocestnima
priključkoma Krtina pri Želodniku in avtocestnim priključkom Vodice. Začetek del je
predviden v marcu.

Rekonstrukcija ceste Medvode–Vižmarje
Direkcija Republike Slovenije vodi postopke za rekonstrukcijo regionalne ceste Jeprca–
Ljubljana (Šentvid) od križišča pri bivši Metalki do Gostišča Jelen. Predvidena je ureditev ceste
v šestpasovnico, ki vključuje dodatne rumene pasove za avtobusne prevoze, ureditev križišč,
hodnikov za pešce ter kolesarske poti, cestne razsvetljave, komunalne infrastrukture. Projekt
bo sofinanciran tudi s strani Mestne Občine Ljubljana.

Nadgradnja železniškega območja
Ljubljanskih postaj
V okviru projekta bodo nadgrajene železniške postaje Ljubljana, Ljubljana Šiška, Ljubljana
Moste, Polje in Zalog ter odseki med postajami. Zgrajena bosta tudi dva nova (nadomestna)
podvoza na Dunajski in Šmartinski cesti. V teku je izdelava projektne dokumentacije za
nadgradnjo železniške postaje Ljubljana ter gradnjo podvoza na Dunajski cesti in novega
postajališča Ljubljana Rudnik. Objava javnega naročila za izvedbo 110 milijonov evrov vredne
nadgradnje železniške postaje Ljubljana je predvidena v drugi polovici leta 2022.
Potniški center Ljubljana
Ljubljana nujno potrebuje urejeno postajno območje s preurejeno moderno železniško
postajo in novo avtobusno postajo ter s sklopom dodatnih komercialnih storitev za
uporabnike in druge obiskovalce. Zazidalni načrt za projekt Potniškega centra Ljubljana
(PCL) je bil sprejet že leta 2006, vendar se do leta 2020 na projektu niso izvajale konkretne
aktivnosti. V času mandata te vlade smo aktivno pristopili k oživitvi in pospešitvi projekta ter
v zelo kratkem času že dosegli rezultate, ki bodo projekt zagotovo povedli k izvedbi, saj smo
uspeli rešiti vsa pravna in finančna vprašanja med investitorji, ki omogočajo izvedbo projekta.
Podpisan je bil dogovor med investitorji. Pri projektu nastopajo trije investitorji: Direkcija
Republike Slovenije za infrastrukturo kot investitor nadgradnje železniške postaje in
pripadajoče tirne infrastrukture, Slovenske železnice kot investitor avtobusne postaje
in zasebni investitor Mendota Invest, ki bo zgradil komercialni del projekta s poslovnozabaviščno ponudbo (ta del projekta se imenuje Emonika).
V začetku marca je bil projekt PCL tudi javno predstavljen. Vsi trije investitorji namreč že imajo
arhitekturne projekte. Do julija 2022 bodo urejena vsa pogodbena razmerja med investitorji,
potekala bodo dela pri pripravi projektne dokumentacije. DRSI bo do takrat že vložila vlogo
za izdajo gradbenega dovoljenja za nadhod na postaji, pripravljeni bodo izvedbeni načrti
za dela na tirni infrastrukturi. V letošnjem letu bo pripravljen okoljski elaborat in prav tako
prometna študija.

Projekti s področja energetske učinkovitosti
Vrednost vseh petih projektov je

V Osrednjeslovenski regiji so s pomočjo kohezijskih sredstev sofinancirane operacije
energetske prenove stavb ožjega in širšega javnega sektorja ter stavb v lasti in rabi občin.
Določeni projekti se trenutno še izvajajo, nekateri so v fazi priprave, vsi pa imajo predviden
zaključek do konca leta 2023. Namen je izvesti celovito energetsko prenovo stavb, kar obsega
izvedbo toplotnega ovoja stavbe, energetsko učinkovitega ogrevalnega, hladilnega in
prezračevalnega sistema ter elektroinštalacijskih del, ki pomenijo zmanjšanje rabe električne
energije v stavbah. Cilj vseh projektov je povečanje učinkovite rabe energije v javnem sektorju.
V projekt sofinanciranja izgradnje sončnih elektrarn je trenutno vključenih 35 projektov, v
projekt sofinanciranja daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije pa pet projektov.

GOSPODARSKI
RAZVOJ
Zdravko Počivalšek
minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

Osrednjeslovenska regija je gospodarsko gledano najbolj razvita regija ter prva po
številu podjetij in deležu hitrorastočih podjetij v državi. V regiji imajo sedež številna
podjetja, ki zaposlujejo pomemben delež slovenskega prebivalstva in ustvarijo več kot tretjino
slovenskega bruto družbenega proizvoda – večina teh v severnem delu regije.
V primerjavi z rezultati družb na državni ravni v letu 2020 so družbe osrednjeslovenske regije
predstavljale 43 % vseh družb, ki so imele 39 % vseh zaposlenih, ustvarile 47 % vseh prihodkov
in 42 % neto dodane vrednosti.
V severnem delu osrednjeslovenske regije je registriranih 51 od 268 socialnih podjetji, kar
predstavlja petino vseh socialnih podjetij. Ta so za 31 projektov v vrednosti dobrega milijona
evrov prejela 631.000 evrov državnih spodbud.
Na osnovi Zakona o financiranju občin je država 11 občinam severnega dela
Osrednjeslovenske razvojne regije v letu 2020 s 2,34 milijona evrov pomagala izvesti 17
projektov.
V Dogovor za razvoj Osrednjeslovenske razvojne regije je bilo v severnem delu regije
skupaj vključenih 9 projektov, katerih skupna vrednost znaša 73 milijonov evrov, od
tega sofinanciranje znaša 30,4 milijona evrov. V Dogovor sta vključena tudi dva projekta
s področja spodbujanja podjetništva oziroma investicij v poslovno infrastrukturo v skupni
vrednosti 6,1 milijona evrov. Višina sofinanciranja za ta dva projekta znaša 4,4 milijona evrov.
To sta Ekonomsko-poslovna cona Zalog z industrijsko cesto ter projekt Podjetno nad izzive
v Ljubljanski urbani regiji. Ob tem naj poudarimo, da so udeleženci projekta Podjetno nad
izzive LUR osvojili prvo mesto Start-up Budimpešta.

Investicije
Od leta 2015 do 2020 je gledano po vrednosti tujih neposrednih investicij kar 58 % teh
v Osrednjeslovenski regiji, in sicer v vrednosti 9,6 milijarde evrov. Konec lanskega leta je
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo odobrilo pomoč tudi trem večjim investicijam
v tej regiji.

V Sloveniji je gospodarska
aktivnost v letu 2021
presegla raven
pred epidemijo.

S 6,5 milijona evrov bomo podprli investicijo Lek d.d. v proizvodnjo aseptičnih izdelkov
– objekt 70, ki je sicer vredna 82 milijonov evrov in bo ustvarila 121 novih delovnih mest.
Podjetje se bo lahko pohvalilo z najsodobnejšo tehnološko opremo za aseptične procese, ki
je v slovenski farmaciji novost.
Podjetju Hella smo odobrili 5,4 milijona evrov subvencije za pripravo podjetja na
megatrende v avtomobilski industriji, ki bo podjetje sicer stala 100 milijonov evrov. Investicija
bo do leta 2025 prinesla 50 novih delovnih mest, od tega 10 visokokvalificiranih.
Podjetju Better smo odobrili pol milijona evrov spodbude za investicijo v Digitalno
Zdravstveno Platformo. Vrednost investicije je sicer ocenjena na 4 milijone evrov, do konca
2023 pa bodo na novo ustvarili 42 delovnih mest, kar polovico teh bo visokokvalificiranih.
V severnem delu Osrednjeslovenske regije je bilo v tem mandatu dodatno podprtih skupaj
39 podjetij oziroma njihovih projektov. Skupna vrednost dodeljenih sredstev tem podjetjem
je bila približno 6,5 milijona evrov. Kar 21 podjetij je skupaj prejelo 3,2 milijona evrov za različne
raziskovalne projekte, dodatnih 16 podjetij je prejelo sredstva za raziskovalno-razvojne in
inovacijske projekte, katerih namen in cilj je odprava posledic epidemije. Skupna vrednost
dodeljenih sredstev tem podjetjem je 2,7 milijona evrov. Podprli smo tudi dva projekta
v okviru mednarodnega javnega razpisa EUREKA 2021, katerima smo skupaj dodelili skoraj
570.000 evrov.

Minister Zdravko Počivalšek je s predsednikom Razvojnega sveta Osrednjeslovenske regije Metodom Ropretom
podpisal Dopolnitev dogovora za razvoj Osrednjeslovenske regije, ki vključuje skupaj 21 projektov, pri čemer je šest
projektov novih. Njihova vrednost znaša 93 milijonov evrov, od tega se bodo v višini več kot 45 milijonov evrov financirali
iz sredstev evropske kohezijske politike.(vir: MGRT)

Turizem
Ljubljanska urbana regija je uvrščena v eno od štirih makro destinacij, to je destinacija
»Osrednja Slovenija in Ljubljana«. Makro destinacije so na nek način osnova za krepitev
destinacijske identitete in doseganje sinergij na področju razvoja celovitih turističnih
produktov in celovite promocije v posamezni makro destinaciji.
Zaradi epidemije covida-19 se je delež nočitev zaradi zmanjšanega prihoda tujih gostov
močno zmanjšal. Regiji smo poleg drugih ukrepov namenjenih turizmu, ki jih je bilo na ravni
države v višini milijarde evrov, pomagali s turističnimi boni. Od 19. junija 2020 do 1. marca
2022 je bilo v severnem delu Osrednje-slovenske regije unovčenih 82.912 oziroma 4 %
vseh turističnih bonov v skupnem znesku 11,5 milijona evrov, od tega kar 64 % bonov v
Mestni občini Ljubljana, dodatnih 29 % pa v Občini Kamnik. To niti ni presenetljivo, saj sta v
teh dveh občinah dve TOP doživetji makro destinacije Osrednja Slovenija in Ljubljana. To sta
prestolnica Ljubljana in Velika planina z zgodovinskim mestnim jedrom Kamnika.
Med pomembnejše pridobitve na področju turizma štejemo projekt »Digitalno inoviranje
Plečnikove dediščine«, za katerega smo prispevali 117.337,50 evra. Projekt je pomemben
predvsem zaradi prepoznavnosti Slovenije, Ljubljane in Plečnika v svetu, saj so virtualno
predstavljeni vsi njegovi najbolj znani projekti (Žale, NUK, Tromostovje itd.), kakor tudi njihova
konstrukcija in celotno načrtovanje le-teh od ideje arhitekta dalje.
Prispevali smo tudi dobrih 78.000 evrov za »Digitalni prikaz velikoplaninske pastirske
dediščine v mestu«. Cilj projekta je bil med drugim dvig kakovosti turistične ponudbe v občini
Kamnik in razvoj novega produkta. Občina Kamnik je pridobila tudi 138.000 evrov sredstev za
energetsko obnovo koče na Kamniškem sedlu, ki bo zgrajena do konca leta.

Načrti
Regionalni razvojni program LUR za obdobje 2021–2027 predvideva več kot 400 projektov
v skupni vrednosti 851,8 milijona evrov. Obdobje 2021–2027 bo v znamenju iskanja
kreativnih, trajnostnih in krožnih rešitev s poudarkom na povezovanju, podjetnosti, kulturi in
kulturni dediščini, zavarovanju območij, oskrbi starejših ter razvoju trajnostnega turizma in
mobilnosti.
Regija bo ustvarjala pogoje za krepitev podpornega okolja za prehod v krožno gospodarstvo.
Načrtuje se vzpostavitev regionalnega vozlišča znanja in povezovanja različnih institucij na
področju industrijske simbioze, ki omogoča spreminjanje stranskih proizvodov ene panoge
(oz. podjetja) v surovine druge panoge (oz. podjetja).
Za krepitev odpornosti slovenskega turizma je na voljo novih 48,8 milijona evrov. Z
razpisom želimo doseči prestrukturiranje večjih slovenskih smučišč v celoletna gorska
središča, na razpis pa se lahko upravičenci prijavijo do konca februarja. To je priložnost tudi za
smučišče Velika Planina, ki v regiji edino izpolnjuje pogoje za prijavo.
Na področju turizma je bil v februarju objavljen tudi razpis za spodbujanje trajnostnega
razvoja javne in skupne infrastrukture ter naravnih znamenitosti v turističnih destinacijah
v višini 10 milijonov evrov.

OKOLJE IN
PROSTOR
mag. Andrej Vizjak
minister za okolje in prostor

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) v severnem delu Osrednjeslovenske regije izvaja
številne projekte na področju poplavne varnosti in zaščite pred zemeljskimi plazov, projekte
vodovodne oskrbe ter čiščenja in odvajanja odpadnih voda. V regiji je v prihodnji letih
načrtovana izgradnja več sto novih najemnih stanovanj.

Zaščita pred zemeljskimi plazovi in poplavami
MOP v regiji izvaja več projektov na področju poplavne varnosti:
- ureditev Kamniške Bistrice v občinah Kamnik in Domžale (1,7 milijona evrov)
- izvedba suhega vodnega zadrževalnika Tunjščica v Občini Komenda (4 milijone evrov)
Na območju praktično vseh občin regije se bodo v letu 2022 izvajala redna vzdrževalna dela
v okviru javne službe urejanja voda, dodatno pa se bodo izvedla tudi vzdrževalna dela v javno
korist v skupni vrednosti 1 milijona evrov.
MOP je v letu 2021 sofinanciral sanacijo plazu Špitalič v Občini Kamnik (74.000 evrov).

Kohezijski projekti
V občinah Domžale, Kamnik, Komenda, Mengeš, Moravče, Trzin in Vodice se izvajajo
projekti na področju oskrbe s pitno vodo v skupni vrednosti 20,6 milijona evrov, od tega je iz
Kohezijskih skladov zagotovljenih 13 milijonov evrov, iz proračuna pa 2,3 milijona. To znese
216 evrov na prebivalca omenjenih občin.
V občinah Ljubljana, Medvode in Vodice se izvajajo projekti odvajanja in čiščenja odpadnih
voda v vrednosti 107,8 milijona evrov, od tega je iz Kohezijskih skladov zagotovljenih 68,9
milijona evrov, iz proračuna pa 12,1 milijona. To znese 340 evrov na prebivalca omenjenih
občin.
Eden najpomembnejših in najzahtevnejših projektov je protipoplavna ureditev porečja
Gradaščice v Mestni občini Ljubljana in Občini Dobrava – Polhov Gradec, s katerim se
bo zmanjšala poplavna ogroženost na območjih pomembnega vpliva poplav v omenjenih
občinah. Upravičeni stroški financiranja znašajo skoraj 50 milijonov evrov, od tega je iz
Kohezijskih skladov zagotovljenih 42 milijonov evrov, iz proračuna pa 7,4 milijona.
Evropska sredstva so namenjena tudi za prenovo degradirane stanovanjske soseske na
Cesti Španskih borcev na obrobju Ljubljane, kjer bo obnovljenih 36 stanovanjskih enot.
Upravičeni stroški financiranja znašajo 1,8 milijona evrov. V Kohezijskih skladih je zagotovljenih
432.000 evrov, v proračunu pa 108.000 evrov.

Stanovanjska politika
MOP ima v načrtu do leta 2026 v celotni državi zagotoviti vsaj 5000 dodatnih javnih
najemnih stanovanj. V severnem delu Osrednjeslovenske regije je Stanovanjski sklad RS
v letu 2021 zaključil dva projekta – Skupnost za mlade Gerbičeva (109 enot) in Novo Brdo
(498 enot) v Ljubljani. V letu 2022 bosta zaključena projekta Dolgi most (40 stanovanj) in
Lukovica (80 stanovanj), po letu 2023 pa je predviden zaključek projekta Podutik Glince (400
stanovanj).

RAZVOJ
PODEŽELJA
dr. Jože Podgoršek
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

V severnem delu Osrednjeslovenske regije imamo 5.353 kmetijskih gospodarstev, povprečna
velikost kmetijskega gospodarstva znaša 6,66 hektarjev, obdelujejo pa skupno več kot 23.467
hektarjev površin. Na območju je registriranih tudi 240 kmetij z dopolnilno dejavnostjo. V letu
2020 je bilo v severnem delu Osrednjeslovenske regije v ekološko kmetovanje vključenih 107
kmetij s skupaj 975 hektarja površin. To predstavlja 1,9 % od vseh ekoloških površin oziroma
2,9 % vseh kmetij, vključenih v ekološko kmetovanje. V osrednjeslovenski regiji delujejo tri
lokalne akcijske skupine (LAS), in sicer LAS Sožitje med mestom in podeželjem, LAS Srce
Slovenije, LAS Za mesto in vas. Poleg tega v regiji deluje kmečka zadruga Jarina.

LAS Sožitje med mestom in podeželjem:
Povezovalni vod Volavje–Janče
V okviru obsežnega projekta zagotavljanja pitne vode Mestne občine Ljubljana se je del
investicije, ki se nanaša na rešitev izgradnje povezovalnega vodovoda med vodovodnim
sistemom Volavlje in vodovodnim sistemom Janče. Projekt je prinesel privlačnejše bivalno
okolje in dvignil kakovost bivanja na podeželju, saj se je zagotovila preskrba z neoporečno
pitno vodo prebivalcem naselij Janče, Gabrje pri Jančah in Tuji Grm. Za projekt je bilo
izplačanih 147.000 evrov.

LAS Srce Slovenije: Čebelja pravljica povezuje
S projektom Čebelja pravljica se povezuje oblikovanje in razvoj inovativnega turističnega
produkta, ki povezuje dve pomembni turistični točki na območju LAS Srce Slovenije.
Nadgrajuje se čebelarska učna pot pri Čebelarskem centru Slovenije. Vsebovala bo
didaktične pripomočke za slepe in slabovidne, in sicer elektronske tablice. Poleg tega se
bo v gostišču pri Čebelici s pomočjo elektronske tablice slepim in slabovidnim omogočilo
samostojno naročanje hrane in pijače iz ponudbe. Obnovil se bo tudi propadajoči objekt
na Rajhovi domačiji v Dolu pri Ljubljani, kjer se bo postavil tipični slovenski čebelnjak s
prostorom za počitek za namen apiterapije. Projekt bo prispeval tudi k oživitvi vaškega jedra
Dola pri Ljubljani. Za izvedbo projekta je bilo odobrenih nekaj več kot 32.500 evrov.

LAS Za mesto in vas: Stara hišna imena I, II, III
Kulturno dediščino slovenskega podeželja predstavljajo tudi stara hišna imena, ki odražajo
življenje in delo ljudi v nekem prostoru. Projekti Stara hišna imena obeležujejo najmanj 800
hišnih imen v 29 naseljih ter s posebej izdelanimi tablicami označujejo domačije. Za projekt
je bilo odobrenih nekaj več kot 52.000 in izplačanih pa 42.000 evrov.

Neposredno trženje na kmetijah se razvija počasi, a vztrajno, obstajajo tudi posamezni
primeri dobrih praks lokalnega in regionalnega povezovanja manjših kmetijskih ponudnikov.
Usposabljanje, prenos znanj s področja trženja in prodaje ter razvoj inovativnih modelov
prodaje so možnosti za nadaljnjo rast na področju kratkih dobavnih verig. Te so pomembne
predvsem za majhne kmetijske pridelovalce in tiste, ki šele vstopajo na trg. Krepijo tudi
verodostojnost in zaupanje v lokalno kmetijstvo.

(Samo)oskrbimo Ljubljano (25 članov)
Namen projekta je vzpostavitev in izvedba sodelovanja med slovenskimi pridelovalci
kmetijskih proizvodov in posrednikom, to je podjetjem Kavarna Tiskarna d.o.o., ki izvaja odkup
in prodajo proizvodov končnim potrošnikom. Podjetje Kavarna Tiskarna d.o.o od slovenskih
kmetov odkupuje pridelke, ki jih potem uporablja pri pripravi svojih ali pa prodaja. Projekt bo
pomagal pri sodelovanju kmetijskih pridelovalcev ter njihovem povezovanju z drugimi členi
kratkih živilskih verig. Za projekt je bilo odobrenih 53.723,94 evra.

Zadruga JARINA (11 članov)
Zadruga Jarina z.o.o. že od leta 2004 deluje kot vez med malimi lokalnimi pridelovalci in kupci
v osrednjem delu Slovenije. Glavni cilj ustanovitve je razvijati program lokalne samooskrbe
v slovenskem prostoru. V mreži zadruge je prek 40 dobaviteljev iz različnih koncev države.
Pomembni dobavitelji zadruge so družinske kmetije in družinska podjetja. Zadruga Jarina
lokalno pridelano hrano vozi v številne šole, vrtce in druge vzgojno-izobraževalne institucije v
osrednjem delu Slovenije. Sodeluje tudi z nekaterimi hoteli in gostilnami.
Za vzpodbujanje kratkih dobavnih verig in povezovanja med kmeti je bilo odobrenih
nekaj manj kot 48.000 evrov.

Lokalno in okusno (11 članov)
Cilj projekta je povečati dostopnost, raznovrstnost in kakovost lokalno pridelane ekološke
hrane končnim potrošnikom in javnim zavodom. Zeleni zabojček že zdaj trži izključno
ekološko, predvsem regionalno pridelano hrano. Člani projekta so ekološke kmetije, predvsem
iz osrednje Slovenije, ki jih dopolnjujejo kmetije z roba dopustnega območja za lokalni trg.
Za projekt je bilo odobrenih nekaj manj kot 47.500 evrov. Sredstva bodo namenjena za
ustvarjanje kratkih dobavnih verig in povezovanja med kmeti.

Agromelioracija na komasacijskem območju
Vodice
Na 245 hektarjev kmetijskih površin v občini Vodice se je izvedla investicija, s katero so se
ustvarili ugodnejši pogoji za delo na kmetijah, zmanjševanje stroškov in rasti prihodkov
kmetijske obdelave. Pri agromelioraciji gre za ukrepe, ki izboljšujejo fizikalne in biološke
lastnosti tal ter izboljšujejo dostop na kmetijska zemljišča. Z zaključkom investicije
»Agromelioracija na komasacijskem območju Vodice« se izvaja nemotena in učinkovitejša
raba kmetijskih zemljišč ter maksimalna kmetijska funkcija zemljišč v osrednjem delu občine,
ki so se vzpostavila v okviru postopka komasacije in izboljšanja pogojev za izvajanje kmetijske
dejavnosti. Za izvedbo projekta je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Občini
Vodice namenilo nekaj manj kot 257.000 evrov.

Agromelioracija na komasacijskem območju
Smlednik
Projekt kandidira za sredstva Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj
podeželja. Komasacijsko območje, ki zajema dele katastrskih občin Zapoge, Hraše, Moše
in Smlednik, je veliko skoraj 375 hektarjev, kar je ena večjih komasacij kmetijskih zemljišč,
ki se v zadnjem obdobju izvajajo v Sloveniji. Z izvedbo komasacije se bodo izoblikovali večji
obdelovalni kompleksi, s tem pa se bo optimizirala in racionalizirala kmetijska proizvodnja,
hkrati se bodo zmanjšali tudi stroški pridelave in obremenitve okolja. S projektom bi se
uredile tudi dostopne poti. Agromelioracija bi občino Medvode stala približno 865.000 evrov.
Projekt v trenutno v fazi obravnave.

Izgradnja namakalnega sistema Jable
Kmetijski inštitut Slovenije (KIS) je zgradil nov namakalni sistem Jable v občini Mengeš, ki je
namenjen več uporabnikom. Zgradili so sedem vodnjakov, vključenih v nadzorni sistem prek
omrežja GSM, ter primarno in sekundarno namakalno infrastrukturo. Na nadzornem sistemu
se vidijo vsa stanja posameznih naprav, prikazujejo se merjene količine. Dograjen je tudi
sistem za pošiljanje SMS-sporočil v primeru alarmov. Namakalni sistem Jable vključuje okoli
82,7 hektarjev namakalnih površin. Za investicijo je bilo odobrenih nekaj več kot 377.000
evrov sredstev.

DIGITALNA
SLOVENIJA
Mark Boris Andrijanič
minister za digitalno preobrazbo

Digitalizacija z eksponentno hitrostjo prodira v vse pore našega življenja in organizacijskega
delovanja. Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo je začela delovati
julija 2021. Glavni namen Službe Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo je dvig
digitalnih veščin ter pospešitev digitalne preobrazbe prebivalcev in organizacij v javnem
sektorju, gospodarstvu in celotni družbi.

Ukrepi za digitalno preobrazbo Slovenije
Strateški svet za digitalizacijo je vladi junija 2021 predlagal 40 ukrepov, ki so ključni, da
lahko Slovenija pospeši svojo digitalno preobrazbo. Te ukrepe je vlada tudi potrdila, naloga
novoustanovljene službe pa je koordinacija z drugimi resorji in čim hitrejša implementacija
zastavljenih ukrepov.
Služba vlade za digitalno preobrazbo je prioritetne ukrepe že začela izvajati in koordinirati.
Med te spada digitalizacija celotnega postopka pridobivanja e-gradbenega dovoljenja s
pomočjo portala, ki bo omogočal oddajo, vodenje in spremljanje vloge. Portal bo vlagateljem
in pristojnim organom vsak trenutek omogočal vpogled v status in fazo reševanja vloge, s tem
pa izboljšal transparentnost in hitrost postopka. Uvedba informativnega izračuna otroških
dodatkov in drugih prejemkov iz naslova družinske politike bo sledila zgledu informativnega
izračuna dohodnine, varen in hiter način dostopanja do spletnih storitev javne uprave, bank,
telekomunikacijskih operaterjev in drugih pa bo omogočila aplikacija za e-avtentikacijo z
novo biometrično osebno izkaznico. Decembra 2021 je zaživel pilotni projekt virtualnega
upravnega okenca, ki omogoča, da lahko državljani od doma urejajo upravne in druge
storitve javne uprave: naročanje na termine, izmenjavo dokumentov, preverjanje faze
upravnih postopkov in pridobivanje splošnih informacij.
Novembra 2021 smo na vladi sprejeli pravno podlago, ki bo že kmalu omogočila
odpiranje bančnih in kripto računov na daljavo prek varne videoidentifikacije. Tako
zelo poenostavljamo sklepanje novih poslovnih razmerij, še posebej s strankami v tujini.
To bo domačim podjetjem omogočilo večjo konkurenčnost in nove priložnosti za uspešno
poslovanje.
Elitni raziskovalni in razvojni inštitut na področju umetne inteligence bo k strateškemu
partnerstvu oz. solastništvu pritegnil vodilna svetovna tehnološka podjetja. Cilj je razvoj
in prenos vrhunskih inovacij v slovensko in širše evropsko gospodarstvo.

Poseben del rezervne sestave slovenske vojske za strokovnjake na področju kibernetske
varnosti bo ob rednih domačih in mednarodnih vajah na področju kibernetske varnosti
usposobljen za primere kibernetskih napadov in vključen v obrambo države ter njene kritične
infrastrukture.
V Sloveniji je približno 1.500 gluhih oseb, ki uporabljajo znakovni jezik, in okoli 200.000 oseb,
ki imajo različne stopnje izgube sluha. Ob aktivnem sodelovanju Zveze gluhih in naglušnih
Slovenije definiramo funkcionalne in tehnične zahteve za potrebe uvedbe samodejnega
podnaslavljanja TV-programov. S pilotnim projektom Samodejno podnaslavljanje TVprogramov bomo osebam z izgubo ali okvaro sluha omogočili spremljanje TV-oddaj,
ki potekajo v živo, v realnem času, s tem pa bomo uresničili tudi temeljni cilj projekta:
uresničevanje pravice do informiranja in obveščenosti oseb z okvaro sluha v njim prilagojenih
tehnikah.

Podpis tripartitne pogodbe pilotnega projekta samodejnega podnaslavljanja avdio-video vsebin v slovenskem jeziku
(foto: UKOM)

Za namene spodbujanja vseživljenjskega učenja digitalnih veščin bo letos namenjenih
več kot 30 milijonov evrov. V obravnavo smo vložili Zakon o spodbujanju digitalne
vključenosti, ki bo sistemsko reševal digitalno nepismenost starejše populacije, hkrati pa
krepil zavest o prednostih uporabe digitalnih orodij za življenje posameznika in družbo kot
celoto. Z uvedbo digitalnega bona bomo okrepili zanimanje mladih za tehniška znanja, še
posebej na področju digitalnih tehnologij (računalniško programiranje, robotika, umetna
inteligenca in podobno). Ob tem pa bomo okrepili razumevanje o digitalnih tehnologijah
ter njihovi odgovorni in varni uporabi.

(foto: KPV)

SLOVENIJA PRVIČ
NAD EVROPSKIM
POVPREČJEM
Evropski indeks digitalnega gospodarstva in družbe (DESI 2021)

Slovenija je letos občutno napredovala na indeksu
digitalnega gospodarstva in družbe in se tako prvič
v svoji zgodovini prebila nad evropsko povprečje.
Za 5.000 najbolj ogroženih starostnikov, invalidov in težjih kroničnih bolnikov pa
bo zagotovljeno sistemsko financiranje e-oskrbe na domu s pomočjo že razvitih in
preizkušenih orodij na tem področju. S tem se vsem vključenim uporabnikom omogoči
celovita institucionalna zdravstvena oskrba ob stalnem spremljanju njihovega fizičnega in
duševnega stanja.
Našteti ukrepi pospešujejo digitalno preobrazbo Slovenije ter s tem tudi prebivalcev in podjetij
v Osrednjeslovenski regiji.

VIŠJE POVPREČNINE
ZA HITREJŠI RAZVOJ
SLOVENSKIH OBČIN
Boštjan Koritnik
minister za javno upravo

Ministrstvo za javno upravo tudi v Osrednjeslovenski statistični regiji z vrsto ukrepov
državljanom zagotavlja dostopnejše storitve ter izboljšuje prostorske pogoje za zaposlene in
stranke. Občinam smo v tem mandatu z dvigom povprečnin ter finančno in administrativno
razbremenitvijo omogočili bistveno povečanje sredstev, s katerimi bodo lahko izboljšale
kakovost bivanja občankam in občanom.

Dvig povprečnine občinam
Povprečnina se je v tem mandatu povečala večkrat. Najprej aprila 2020 s takratnih 589,11
evra na 623,96 evra. S podpisom dogovora o višini povprečnine med vlado in reprezentativnimi
združenji občin za leti 2022 in 2023 pa se je povprečnina zvišala na 645 evrov za leto 2022
in 647 evrov za leto 2023, kar pomeni bistveno povečanje sredstev občinam. Zaradi višje
povprečnine in posledično višje skupne primerne porabe občin bodo občine v letu 2022 in
2023 prejele tudi več sredstev za uravnoteženje razvitosti občin, in sicer 106 milijonov
evrov v letu 2022 in 106,3 milijona evrov v letu 2023. Leta 2021 so prejele 77,6 milijona
evrov.
Glede na leto 2021 bodo občine v Osrednjeslovenski regiji v letu 2023 prejele skupno skoraj
9,4 milijona evrov več sredstev iz primerne porabe (izračunano glede na število prebivalcev):
v severnem delu Osrednjeslovenske regije to pomeni od približno 35.000 evrov (Trzin) pa do
4,2 milijona evrov (Mestna občina Ljubljana).

Skupno se je v tem mandatu
občinam povprečnina povečala
za skoraj 60 evrov.

Veseli me, da smo zvišali
višino povprečnine.
Višina povprečnine se za
leto 2022 z dosedanjih
628,28 evra zvišuje na
645 evrov, za leto 2023 pa
še dodatno na 647 evrov.

Finančna in administrativna razbremenitev
občin
Z Zakonom o finančni razbremenitvi občin (ZFRO) smo občine finančno in administrativno
razbremenili, hkrati pa so se povečali tudi nekateri prihodki občin. Zakon občinam na
letni ravni prinaša več kot 70 milijonov evrov prihrankov. Zakon posega v 12 področnih
zakonov in v praksi pomeni, denimo, da je država od občin prevzela financiranje obveznega
zdravstvenega zavarovanja za brezposelne državljane in otroke do 18. leta starosti, ki se šolajo
in niso zavarovani kot družinski člani, prevzela je financiranje nalog družinskega pomočnika
in financiranje nalog mrliško pregledne službe.
Med naloge, ki jih opravljajo skupne občinske uprave in so sofinancirane iz državnega
proračuna, je bila s spremembo Zakona o financiranju občin (ZFO) dodana nova naloga –
informatika, za kar bodo občine v letu 2023 prav tako lahko prejele še dodatna sredstva:
za leto 2022 dodatnih 500.000 evrov, za leto 2023 pa še dodatnih 250.000 evrov. Država
sofinancira delovanje skupnih občinskih uprav zato, da bi se občine pri opravljanju nekaterih
skupnih nalog povezovale in s tem optimizirale poslovanje s kadrovskega, finančnega in
organizacijskega vidika. Na območju Osrednjeslovenske statistične regije so ustanovljene
štiri skupne občinske uprave, v katere je vključenih 20 občin te regije, ki so v letu 2021 za
sofinanciranje dela skupnih občinskih uprav prejele nekaj manj kot 417.000 evrov.
Ker mora Mestna občina Ljubljana (MOL) kot glavno mesto izvajati programe in naloge, ki
presegajo občinsko raven in so pomembne tako za razvoj glavnega mesta kot razvoj državnih
institucij, je bil maja 2021 podpisan Dogovor med Vlado Republike Slovenije in Mestno
občino Ljubljana. Z dogovorom sta se obe strani zavezali k izvedbi dogovorjenih programov
in zagotovitvi finančnih sredstev za njihovo izvedbo. Za naloge, kot so na primer modernizacija
in rekonstrukcija cest, podzemnih podhodov, kolesarskih povezav, železniške proge, sistema
vozlišč P+R, menjava zemljišč ipd., so v sodelovanju z MOL zadolžena posamezna ministrstva.

Občinam smo na letni ravni
zagotovili več kot 70 milijonov
evrov prihrankov.

Selitev upravne enote Ljubljana
Aprila 2020 je bila zaključena obsežna prenova prostorov na Linhartovi cesti 13 v Ljubljani
(nekdanja Občina Bežigrad). V obnovljeno stavbo so se pod eno streho preselile dosedanje
izpostave (Bežigrad, Center, Moste-Polje, Šiška in Vič-Rudnik), tako da UE Ljubljana zdaj deluje
le na dveh lokacijah: na Linhartovi cesti 13 in na Tobačni ulici 5. Reorganizacija in selitev sta bili
pripravljeni s ciljem, da se po eni strani izboljša uporabniška izkušnja strank upravne enote,
po drugi strani pa optimizirajo delovni procesi. Združitev po vsebini zaokroženih delovnih
področij prinaša učinkovitejši prenos informacij in lažje zagotavljanje enotnega odločanja pri
reševanju upravnih zadev, kadar gre za istovrstne ali podobne primere. Vrednost investicije:
5,3 milijona evrov.
Poleg izboljšanja prostorskih pogojev redno nadgrajujemo in posodabljamo tudi računalniško
in strežniško opremo upravnih enot. V letu 2021 smo na upravnih enotah po Sloveniji začeli
uvajati enotni informacijski sistem Krpan za podporo delu z dokumentarnim gradivom (gre
za zamenjavo temeljnega informacijskega sistema, ki ga uporabljajo vsi zaposleni), upravne
enote v Osrednjeslovenski statistični regiji pa bodo na nov sistem prešle spomladi 2022.

Izredno me veseli, da na Ministrstvu za javno upravo
nadaljujemo z uspešnim postopnim zagotavljanjem
posodobljenih poslovnih prostorov za naše centralizirane
uporabnike in upravne enote, kar je vedno dvosmerna dobrobit.
Zaradi vpliva na dvig kakovosti storitev je to pozitivno tako
za zaposlene kot za uporabnike storitev, občanke in občane,
državljanke in državljane.

Nagovor ministra za javno upravo Boštjana Koritnika. (foto: GOV.SI)

Ukrepi za lažjo dostopnost upravnih storitev
Za lažjo dostopnost upravnih storitev (predvsem zaradi preprečevanja širjenja okužb z novim
koronavirusom) je bil tudi na upravnih enotah severnega dela Osrednjeslovenske regije
(Domžale, Kamnik, Ljubljana) vzpostavljen sistem naročanja strank, še preden je z vladnim
odlokom novembra 2021 naročanje postalo obvezno. Na nekaterih upravnih enotah so
bile vzpostavljene dodatne klicne številke, ko je bil interes strank za pridobitev digitalnega
potrdila in mobilne identitete smsPASS povečan, pa so upravne enote državljanom to storitev
omogočale ves poslovni čas, ne le v času uradnih ur.
Od junija 2021 na spletnih straneh vseh 58 upravnih enot in na spletni strani Ministrstva
za javno upravo objavljamo informacije o čakalnih dobah v delovnih dneh, in sicer za štiri
najpogostejše postopke (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje, smsPASS/SIGENCA). Za bolj obremenjene upravne enote v Sloveniji smo januarja 2021 vzpostavili sistem
UeNaročanje, v okviru katerega trenutno deluje klicni center za stranke. Zaenkrat je sistem
načrtovan za upravne enote Ljubljana, Litija in Logatec, sčasoma pa bodo vključene še druge
večje upravne enote. S tem bomo strankam omogočili hitrejšo obravnavo in bolj kakovostne
javne storitve.
Zaradi že omenjenega povečanega interesa za pridobitev elektronske identitete, s katero
lahko državljani med drugim na portalu zVEM sami dostopajo do potrdila PCT, smo v
sodelovanju z drugimi organi in lokalno skupnostjo začasno omogočili več dodatnih
prijavnih točk – v Osrednjeslovenski regiji je trenutno še 21 prijavnih mest, kjer si prebivalci
lahko uredijo svojo e-identiteto.
Z elektronskimi postopki prispevamo k digitalizaciji poslovanja občin. Na portalih eUprava
in SPOT omogočamo elektronsko oddajo najpogostejših vlog, za katere so pristojne občine
(npr. pomoč občine ob rojstvu otroka, odmera komunalnega prispevka, različna soglasja/
dovoljenja). V projekt, ki je šele v začetni fazi, sta se že vključili občini Medvode in Trzin,
vabimo pa tudi vse druge občine, da svoje vloge objavijo na teh dveh državnih portalih ter s
tem državljanom in podjetjem omogočijo urejanje storitev prek spleta.

Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je predstavil prednosti storitve Virtualno okence upravnih enot. (foto: GOV.SI)

V želji, da se še bolj približamo sodobnim storitvam po meri uporabnikov, smo začeli s
poskusnim vpeljevanjem storitve Virtualno okence upravnih enot, ki v tem trenutku med
drugim omogoča pridobitev potrdila o začasnem in stalnem bivališču ter o veljavnosti
vozniškega dovoljenja. Do storitve lahko uporabniki dostopajo preko računalnika, tablice ali
pametnega telefona.

Več informacij o virtualnem okencu

ZUNANJE
ZADEVE
dr. Anže Logar
minister za zunanje zadeve

Ministrstvo za zunanje zadeve s pomočjo gospodarske diplomacije zagotavlja podporo
in pomoč slovenskim podjetjem pri prodoru na tuje trge, pri širitvi njihovega poslovanja
v tujini in pri reševanju morebitnih težav, povezanih s poslovanjem na tujih trgih. V okviru
tega prepoznava tudi nove priložnosti za podjetja. Ministrstvo za zunanje zadeve organizira
dogodke in druge aktivnosti na področju gospodarske diplomacije.
Aprila 2021 je ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, v Ljubljani organiziralo konferenco
Dnevi Latinske Amerike in Karibov, v okviru katere je potekal tudi forum z naslovom Možnosti
krepitve gospodarskega sodelovanja. Forum je prispeval h krepitvi vezi z državami Latinske
Amerike in Karibov, na njem so sodelovala nekatera slovenska podjetja, med njimi Duol in
Medex, ki so predstavila svoje ambicije na področju regije.
Ministrstvo si že dlje časa tudi aktivno prizadeva za povezovanje slovenskih in tujih
raziskovalnih institucij ter slovenskih podjetij. V ospredju prizadevanj je povezovanje
Instituta Jožef Stefan iz Ljubljane z raziskovalnimi inštituti različnih držav.
Ministrstvo je aktivno tudi pri promociji slovenskih oblikovalcev v tujini. V sodelovanju z
Muzejem za arhitekturo in Centrom za kreativnost iz Ljubljane je bila postavljena razstava
Krog, s katero so se leta 2020 predstavili slovenski oblikovalci v okviru danskega oblikovalskega
dogodka 3daysofdesign. V razstavo je bil aktivno vključen tudi Lesarski grozd Slovenije.

Slovenija je že drugič uspešno
predsedovala Svetu EU.

Minister dr. Anže Logar na podelitvi nagrad zmagovalcu
Dirke po Franciji Tadeju Pogačarju. (foto: MZZ)
Minister dr. Anže Logar ob predaji predsedovanja
francoskemu zunanjemu ministru. (foto: MZZ)

Nacionalni koordinator mednarodnega
razvojnega sodelovanja
V vlogi nacionalnega koordinatorja mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne
pomoči si Ministrstvo za zunanje zadeve prizadeva za vključevanje zasebnega sektorja v
projekte, s katerimi prispevamo k preseganju temeljnih izzivov v partnerskih državah. V
osrednjeslovenski regiji imajo sedež vse ustanove, ki delujejo na področju mednarodnega
razvojnega sodelovanja, in sicer Center za evropsko prihodnost (CEP), Center za mednarodno
sodelovanje in razvoj (CMSR) ter ITF Ustanova za krepitev človekove varnosti (ITF), prav tako
tudi mednarodna organizacija Center za razvoj financ (CEF) in večina nevladnih organizacij,
ki izvajajo projekte mednarodnega razvojnega sodelovanja (npr. Društvo FER, Slovenska
karitas, Zavod EMMA, Zavod Krog).
Vse od leta 2018 spodbujamo sodelovanje med zasebnim sektorjem in nevladnimi
organizacijami v okviru javnih razpisov. V projektih nevladnih organizacij kot partnerji
sodelujejo tudi slovenska podjetja – Limnos (sodeluje pri treh projektih), Talisman, GeoCodis
in Geolab.
LIMNOS je podjetje v osrednjeslovenski regiji, ki sodeluje kot partner pri projektih
mednarodnega razvojnega sodelovanja na Zahodnem Balkanu in tudi v Podsaharski
Afriki. Ukvarja se z raziskovanjem, razvojem in uporabo naravnih ekosistemov za zaščito in
obnovo okolja. Številne možnosti kombinacij različnih sestavnih delov žive in nežive narave
omogočajo izvedbo rešitev, prilagojenih različnim ekološkim, klimatskim in ekonomskim
razmeram. Ekoremediacije predstavljajo način ureditve, ki zmanjšuje vpliv človeka na okolje
in hkrati podpira habitat. Podjetje LIMNOS je trenutno partner pri treh projektih nevladne
organizacije Društvo FER. Tako sodeluje pri projektih Odpravljanje temeljnih vzrokov
diskriminacije žensk v Albaniji (2020–2022), Več hrane in enakosti, manj kriz v Ugandi (2022–
2022) in Z vodo do dostojnega življenja v Ugandi (2021–2023).
Podjetje Talisman je trenutno partner nevladne organizacije Slovenska karitas pri projektu
Razvoj ženskega podjetništva v kmetijstvu v Jugovzhodni Srbiji (2020–2022). Partner
Slovenske karitas pri projektu S trajnostnim upravljanjem z vodo in drugimi viri do boljših
pogojev za zdravje in življenje v okrožju Karongi v Ruandi (2021–2023) pa je trenutno podjetje
GeoCodis. Podjetje Geolab je partner nevladne organizacije Zavod Krog pri projektu Voda,
higiena, hrana za dostojno življenje Darfurcev (2021–2023) v Sudanu.

Sodelovanje pri mednarodni humanitarni
pomoči
Slovenska karitas je bila izbrana za strateškega partnerja na področju mednarodne
humanitarne pomoči. Sporazum je bil podpisan junija leta 2021 za obdobje treh let. V okviru
sporazuma Slovenska karitas skupaj s partnerjem SLOGA – platforma NVO za razvojno
sodelovanje, globalno učenje in humanitarno pomoč izvaja aktivnosti zagotavljanja nujnega
odziva na humanitarne krize, rehabilitacije in rekonstrukcije, aktivnosti povezovanja z
zasebnim sektorjem, krepitev zmogljivosti nevladnih organizacij in zagovorništvo v času
priprav in izvajanja predsedovanja Slovenije Svetu EU. V letu 2021 so bili izvedeni trije projekti
nujnega odziva (Madagaskar covid-19, Madagaskar šolarji, Haiti potres).

Minister dr. Anže Logar v Ruandi. (foto: MZZ)

Svetovanje in obveščanje podjetij
Predstavniki ministrstva v okviru dejavnosti gospodarske diplomacije organizirajo
tudi poslovna srečanja, sejemske in druge predstavitve, seminarje, konference, obiske
gospodarskih delegacij in druge promocijske dogodke ter na njih sodelujejo. Podjetja
obveščajo o poslovnih priložnostih, mednarodnih razpisih in sejmih, ki so zanje aktualni.
Podjetjem ponujajo svetovanje pri vstopu na trge države sprejemnice ter jim pomagajo pri
navezavi stikov s potencialnimi poslovnimi partnerji.
Poleg tega Ministrstvo za zunanje zadeve sodeluje pri pridobivanju tujih investitorjev v
slovensko gospodarstvo. V okviru tega potencialne investitorje obvešča o slovenskem
poslovnem okolju ter jim kot poznavalec slovenskega gospodarstva in pravnega sistema
svetuje. Ministrstvo si pri nalogah s področja gospodarske diplomacije pomaga s široko
mrežo diplomatskih predstavništev, konzulatov in ekonomskih svetovalcev.

SLOVENCI V
ZAMEJSTVU
IN PO SVETU
dr. Helena Jaklitsch
ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu

Med strukturami, ki izkazujejo povezovanje in poglobljeno sodelovanje s slovenskim
zamejstvom in zlasti izseljenstvom, s sedežem v severnem delu Osrednjeslovenske regije,
najbolj izstopajo štiri organizacije civilne družbe.
Najstarejša in še vedno delujoča ustanova je Rafaelova družba. Njeni začetki segajo v leto
1903. Leta 1945 jo je takratna oblast ukinila, znova je začela delovati leta 1990. Kljub formalni
ukinitvi je družba v vmesnem obdobju ves čas delovala, vendar zunaj Slovenije. Njen namen
je spremljanje in povezovanje vseh slovenskih rojakov po svetu. Poleg krepitve slovenstva,
ohranjanja narodne zavesti in krščanskih korenin med izseljenci, je pomembna njena arhivska
dejavnost, saj hrani bogat arhiv slovenskih izseljencev. Organizira javne razprave ter prek
strokovnih ekskurzij, mladinskih programov ter nastopov pevskih in drugih kulturnih skupin
v domovini povezuje Slovence iz domovine, zamejstva in sveta. Tradicionalna dogodka, ki
ju vsakoletno pripravlja, sta Nedelja Slovencev po svetu in Srečanje treh Slovenij na Svetih
Višarjah. Leta 1952 je začela izdajati mesečnik Naša luč, ki neprekinjeno izhaja do danes. V
letu 2022 nastopa Rafaelova družba v vlogi koordinatorja tradicionalne prireditve Dobrodošli
doma.
Leta 1951 je bilo na pobudo slovenskih zdomcev ustanovljeno Združenje Slovenska
izseljenska matica z namenom povezovanja z izseljenci in njihovimi potomci ter posebej
ohranjanja slovenskega kulturnega izročila med njimi. Od leta 1953 do leta 2005 je združenje
izdajalo Slovenski izseljenski koledar, že skoraj sedemdeset let izdaja mesečnik Rodna gruda,
zadnja leta v e-obliki. Skozi desetletja sodelovanja z izseljenci je združenje vzpostavilo bogat
arhiv slovenskih izseljencev, fotografij, lastnih publikacij in publikacij, ki jih izdajajo slovenska
društva po svetu. Desetletja so organizirali prireditev Srečanje v moji deželi, namenjeno
povezovanju in druženju Slovencev doma in po svetu.

Ministrica dr. Helena Jaklitsch z izrednim profesorjem računalništva na Univerzi Stanford v ZDA dr. Juretom Leskovcem.
(foto: USZS)

Izseljensko društvo Slovenija v svetu je prostovoljno združenje Slovencev iz domovine in
sveta, katerega glavne naloge so povezovanje vseh Slovencev z matično domovino. Društvo
posebno skrb posveča povezovanju Slovencev iz Južne Amerike z matično domovino,
pomaga pri vračanju slovenskih izseljencev v Slovenijo, pri urejanju njihovih dokumentov
in vključevanju v slovensko stvarnost. Tradicionalna projekta društva sta vsakoletni Tabor
Slovencev po svetu in gostovanje slovenskih maturantov iz Argentine v domovini svojih
starih staršev. V okviru tega obiska vsako leto pripravijo tako imenovani argentinski večer,
na katerem se s plesno-recitatorskim nastopom predstavijo mladi, ki v Argentini zaključijo
slovenski srednješolski tečaj.
Svetovni slovenski kongres povezuje Slovence širom sveta in je odprt vsem, ki jih zanima
delo civilne družbe za boljšo prihodnost vseh Slovencev, za nadaljnji razvoj demokracije in
etičnih vrednot v Sloveniji. Poleg narodne in kulturne note dajejo pomemben poudarek
tudi gospodarskemu povezovanju. Društvo tradicionalno organizira tematske konference
Slovencev v zamejstvu in po svetu – konference slovenskih znanstvenikov, gospodarstvenikov,
pravnikov, zdravnikov ipd. Svetovni slovenski kongres je imel pomembno vlogo v času
prizadevanj za mednarodno priznanje in uveljavitev mlade slovenske države. V okviru
Svetovne slovenske konference, ki deluje v okviru Svetovnega slovenskega kongresa,
pripravljajo tabore slovenskih otrok po svetu in natečaj za izvirno izražanje mladih slovenskih
rojakov po svetu.
V glavnem mestu delujejo tudi številne druge ustanove, ki posredno ali neposredno
sodelujejo s slovenskimi zamejci in izseljenci. Med njimi velja izpostaviti Narodno in
univerzitetno knjižnico, ki hrani posebno zbirko knjižničnega gradiva Slovencev v zamejstvu
in po svetu ter rojakom zunaj Slovenije omogoča brezplačen dostop do digitalne zbirke
Biblos, prek katere lahko dostopajo do izvirnih in prevedenih knjižnih del in strokovne
literature. Slovenska matica v svoj program redno vključuje tematike slovenskega zamejstva
in izseljenstva, prav tako Slovenska akademija znanosti in umetnosti s svojim Znanstveno
raziskovalnim centrom in Inštitutom za Slovensko izseljenstvo. Omeniti je treba tudi Center
za slovenščino kot drugi in tuji jezik, ki deluje v okviru Oddelka za slovenistiko Filozofske

Ministrica dr. Helena Jaklitsch na srečanju z RAST50 v Argentini
(foto: USZS)

Zunaj Mestne občine Ljubljana, a znotraj severnega dela osrednjeslovenske regije
izpostavljamo še Osnovno šolo Dragomelj (Občina Domžale), ki sodeluje z učitelji dopolnilnega
pouka slovenščine v Švici. V želji, da bi okrepili pozitiven odnos do slovenskega jezika in
izboljšali pogoje za njegovo uspešno učenje, v letu 2022, tudi s pomočjo urada, načrtujejo
projekta Slovenija ima tudi srce (mobilnost švicarskih učencev v Sloveniji) in Ljudske poti
(mobilnost slovenskih učencev v Švico), ki sta oblikovana z namenom izboljšanja pogojev za
uspešno učenje. Tudi Občina Domžale se povezuje s Slovenci v Švici. Leta 2017 je z društvom
v Rűtiju v Švici praznovala kar dva jubileja: 40. rojstni dan Slovenskega društva Slovenija Rűti
in 35 let sodelovanja z Občino Domžale. Več desetletno povezovanje je stkalo vrsto aktivnosti,
med katerimi so bile zlasti pomembne tiste, povezane s Slovensko dopolnilno šolo v Švici.
Otroci, ki obiskujejo tovrstno šolo, so bili namreč večkrat v povezavi z Osnovno šolo Domžale,
tudi pri rednem pouku, in tako utrjevali slovenski jezik. Za iskreno prijateljstvo in sodelovanje
je Občina Domžale SD Slovenija Rűti v letu 2017 podelila bronasto priznanje.
V Občini Vodice z zamejstvom redno sodelujejo Godbeno društvo Vodice, Mešani pevski zbor
Biser ter folklorna skupina Društva Narodnih noš in kočijažev Vodice. Tudi v drugih občinah
tega dela regije je mogoče najti aktivnosti, povezane s Slovenci v zamejstvu in po svetu.

KULTURA
dr. Vasko Simoniti
minister za kulturo

Ohranjanje in varovanje kulturne dediščine je ena od prednostnih nalog Ministrstva za
kulturo. V severnem delu Osrednjeslovenske regije v obdobju 2021–2022 s 493.659,68 evra
sofinanciramo obnovitvena, konservatorsko-restavratorska in vzdrževalna dela na področju
nepremične kulturne dediščine. Finančna sredstva smo porazdelili med sakralno in profano
stavbno dediščino.
Eden večjih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v obdobju 2021–2022 so
obnovitvena dela na poslovilnih objektih v sklopu Vrta vseh svetih oziroma Plečnikovih Žal v
Ljubljani, ki jih sofinanciramo s 173.487,80 evra. Plečnikove Žale so bile leta 2021, skupaj drugimi
izbranimi Plečnikovimi deli v Ljubljani, vpisane na Unescov Seznam svetovne kulturne in
naravne dediščine. Zaradi tega visokega mednarodnega priznanja in letošnje 150-letnice
rojstva arhitekta Jožeta Plečnika je Vlada Republike Slovenije leto 2022 razglasila
za Plečnikovo leto. Na spletni strani Ministrstva za kulturo smo v sodelovanju s partnerji
pripravili spletno mesto, na katerem so zbrane informacije o dogajanju v Plečnikovem letu.

Ministrstvo za kulturo je v letu 2021
zagotovilo rekorden proračun za
kulturo, 238 milijonov evrov,
največji do zdaj v zgodovini
samostojne Slovenije.

Žale (foto: shutterstock)

Sofinanciranje kulturnih programov v regiji
V Ljubljani delujejo nekateri osrednji državni muzeji, kot so Narodni muzej Slovenije,
Prirodoslovni muzej Slovenije, Slovenski etnografski muzej, Muzej novejše zgodovine
Slovenije in Narodna galerija. Njihovo delovanje v letu 2022 sofinanciramo s 6.377.783 evri.
Lani smo že obstoječi muzejski mreži dodali nov muzej – Muzej slovenske osamosvojitve.
Poleg državnih muzejev pa imajo v severnem delu Osrednjeslovenske regije pomembno
vlogo pri razvoju muzejske dejavnosti tudi pooblaščeni muzeji za področje arheologije,
etnologije, likovne umetnosti, zgodovine in grafične umetnosti – delovanje Muzeja in
galerij mesta Ljubljane, Medobčinskega muzeja Kamnik in Mednarodnega grafičnega
likovnega centra v letu 2022 sofinanciramo z 2.095.786 evri.
V Osrednjeslovenski regiji, predvsem v Ljubljani, domujejo tudi nekateri najpomembnejši
slovenski producenti s področja umetnosti in umetniki, ki uspešno delujejo na mednarodni
in nacionalni ravni ter pri svojem delovanju sodelujejo z ustvarjalci in strokovnjaki iz vseh
slovenskih regij.
Razvoj sodobne umetnosti spodbujamo z rednim sofinanciranjem delovanja osrednjih
javnih zavodov s področij vizualnih (Moderna galerija, Muzej za arhitekturo in oblikovanje) in
uprizoritvenih umetnosti (SNG Drama, Lutkovno gledališče Ljubljana, Slovensko mladinsko
gledališče, Mestno gledališče Ljubljana) ter projektov in programov nevladnih kulturnih
organizacij in samozaposlenih v kulturi. Na področju intermedijskih umetnosti, ki že po
definiciji predstavljajo predvsem sodobno kulturo urbanih središč, na primer javnega
zavoda, ki bi se namensko in kontinuirano ukvarjal s tem področjem umetnosti, nimamo. Ta
prazni prostor med drugim uspešno zapolnjuje tudi projekt konS – Platforma za sodobno
raziskovalno umetnost, ki povezuje devet slovenskih nevladnih kulturnih organizacij
iz različnih slovenskih regij. Gre za enega od dveh projektov Mrež centrov raziskovalnih
umetnosti in kulture. Projekt konS v obdobju 2019–2023 Republika Slovenije in Evropska
unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj sofinancirata s 4,5 milijona evrov.

Minister dr. Vasko Simoniti na Bledu ob začetku predsedovanja (foto: UKOM)

V okviru večletnega programskega razpisa na področju umetnosti s 3.499.148,20 evra v obdobju
2022–2025 sofinanciramo 34 nevladnih organizacij, od tega 27 nevladnih organizacij iz tega
dela regije – šest na področju vizualnih umetnosti, devet na področju glasbenih umetnosti,
štiri na področju intermedijskih umetnosti in osem na področju vizualnih umetnosti. V okviru
štiriletnega (2022–2025) projektnega razpisa in dvoletnega (2022–2023) projektnega razpisa
bomo sofinancirali projekte nevladnih organizacij in samozaposlenih v kulturi z 1.480.000
evri. Razpis je že zaključen, rezultati pa še niso znani. Dodatne možnosti za finančno podporo
predstavljajo tudi vsakoletni enoletni projektni razpisi za posamezna področja umetnosti.
V letu 2021 smo v okviru enoletnih razpisov za izbor kulturnih projektov na področju
glasbene umetnosti s 135.833,18 evra sofinancirali 65 projektov iz tega dela regije.
S sofinanciranjem nakupa knjižničnega gradiva in računalniške opreme ter delovanja
knjižnice, ki opravlja posebne naloge osrednje območne knjižnice – v letu 2021 s 594.337 evri
– spodbujamo razvoj bralne kulturne in različnih oblik pismenosti pri vseh generacijah. V
Ljubljani knjižnično mrežo bogati nacionalna knjižnica, ki je obenem tudi največja knjižnica
v državi, Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK). NUK je bil poleg Plečnikih Žal leta 2021
prav tako vpisan na Unescov seznam. Posebno vlogo v regiji in državi ima Knjižnica slepih
in slabovidnih Minke Skaberne, ki mnogim slepim in slabovidnim predstavlja edino vez z
literaturo in zapisano besedo. V letih 2021 in 2022 sofinanciramo delovanje knjižnice s
105.000 evri letno.
V prizadevanjih za decentralizacijo financiranja javnih kulturnih programov in projektov
smo v obdobju 2020–2021 začeli izvajati dva javna poziva, ki občinam odpirata nove možnosti
pri zagotavljanju finančnih sredstev za razvoj javne kulturne infrastrukture, ki je v pristojnosti
javnih zavodov s področja kulture. Sredstva, skupaj 358.053,38 evra, sta za zagotavljanje
ustreznih prostorskih in tehničnih pogojev za izvajanje različnih dejavnosti prejeli dve občini.
Občini sta s sredstvi obnovili Kulturni dom Medvode in Dom kulture Kamnik. Do 22. marca
2022 je odprt javni poziv za sofinanciranje vlaganj v javno kulturno infrastrukturo
lokalnih skupnosti v obdobju 2022– 2023, in sicer v vrednosti 4 milijone evrov.
Obveščanje prebivalcev regije zagotavlja 1.242 medijev – 80 televizijskih programov, 5
radijskih mrež in 127 radijskih programov, 728 tiskanih medijev in 302 elektronska medija. Na
redni letni razpis za podporo pri ustvarjanju in razširjanju programskih vsebin, pomembnih
za uresničevanje javnega interesa na področju medijev, se je iz te regije v letu 2021 prijavilo
66 medijev, sredstva je v vrednosti 264.404,50 evra prejelo sedemnajst medijev, od tega
šestnajst medijev iz tega dela regije.

PRAVOSODJE
Marjan Dikaučič
minister za pravosodje

Na območju osrednjeslovenske regije delujejo Vrhovno sodišče RS, Ustavno sodišče RS, Višje
sodišče RS, Okrožno sodišče v Ljubljani, Okrajna sodišča v Ljubljani, Domžalah in Kamniku,
Višje delovno in socialno sodišče, Delovno in socialno sodišče v Ljubljani, Upravno sodišče
RS, Sodni svet, Državno odvetništvo RS, Vrhovno državno tožilstvo RS, Specializirano državno
tožilstvo, Državnotožilski svet in Okrožno državno tožilstvo. V regiji je določenih tudi 26
notarskih mest.

Digitalizacija pravosodja
V okviru digitalizacije pravosodja želimo pravosodje čim bolj približati ljudem. Javne dražbe,
zaslišanja in glavne obravnave lahko danes opravljamo dobesedno z domačega kavča.
S sodobno videokonferenčno opremo opremljamo največje razpravne dvorane (dva
kompleta za Okrožno sodišče v Ljubljani in Okrajno sodišče, en komplet za Upravno sodišče),
srednje velike dvorane (šest kompletov za Okrožno sodišče v Ljubljani, tri za Okrajno sodišče v
Ljubljani, en komplet za Delovno in socialno sodišče v Ljubljani), opremili pa smo tudi najeto
dvorano na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.
S Centralizacijo IT infrastrukture Državnega tožilstva (vrednost projekta je dobrih 800.000
evrov) je to pridobilo novo strežniško in programsko opremo, sistem za prijavo in sledenje
napak ter sistem za zaznavanje in upravljanje varnostnih dogodkov, strežniki iz 18 lokacij po
Sloveniji so bili centralizirani na enotno lokacijo. Projekt omogoča poenostavitev upravljanja
in vzdrževanja strojne in programske opreme, zmanjšal je tveganje za nepredvidene dogodke
ter zmanjšal stroške upravljanja in vzdrževanja. Avgusta 2021 je bila podpisana pogodba za
razvoj novih tožilskih vpisnikov, s čimer bo državno tožilstvo pridobilo sodoben informacijski
sistem, ki bo poenostavil izvajanje aktivnosti organa, zmanjšal administrativna bremena in
izboljšal kakovost izvajanja procesov na vseh tožilstvih.
Z razvojem novega informacijskega sistema Centralne kazenske evidence (vrednost
milijon evrov) se na Ministrstvu za pravosodje uvaja sodoben informacijski sistem kazenskih
evidenc. Sistem bo omogočal preprosto prilagoditev in sprotno podporo spreminjajočim se
poslovnim potrebam, ki so navadno posledica sprememb kazenske ureditve na nacionalni in
mednarodni ravni.
Z nadgradnjo informacijskega sistema e-notar omogočamo, da se notarske storitve lahko
opravljajo elektronsko, na daljavo (prek videokonference) – sestava notarskih listin pa bo
mogoča v elektronski obliki (overitve podpisov ipd.).

Investicije
Na ministrstvu pospešeno izvajamo aktivnosti za realizacijo projekta izgradnje nove sodne
dvorane v Ljubljani. Cilj investicije je združiti prvostopenjska sodišča v novi sodni stavbi na
eni lokaciji, zagotoviti delovanje sodišč v prostorih v lasti Republike Slovenije ter vzpostaviti
sodobne delovne pogoje in potrebno stopnjo varnosti zaposlenim in obiskovalcem. Lani
sta bili izvedeni predhodna arheološka raziskava in dopolnitev geotehničinega poročila v
okviru projekta izgradnje nove sodne stavbe v Ljubljani. Trenutno poteka izvedba natečaja za
izgradnjo nove sodne stavbe. Ocenjena vrednost projekta je 180 milijonov evrov.
V polnem teku so tudi postopki izgradnje novega zavoda za prestajanje kazni zapora v
Ljubljani, na lokaciji Dobrunje. Z novim zavodom želimo rešiti prostorsko stisko obstoječega
zapora na Povšetovi, saj so trenutne kapacitete v Ljubljani premajhne, razmere pa tako
za zaposlene javne uslužbence kot zaprte osebe na meji zmogljivosti. Lani smo pridobili
gradbeno dovoljenje, izdelana je že projektna dokumentacija za izvedbo, vzporedno pa tečejo
aktivnosti za pripravo razpisa za izvedbo javnega naročila za izbiro izvajalca GOI del in opreme.
Začetek gradnje je načrtovan konec letošnjega leta, zaključek gradnje pa predvidoma leta
2025. Ocenjena vrednost investicije je 43,8 milijona evrov.

Probacija
Izrekanje alternativnih kazni je tako za storilca kot tudi za samo skupnost izjemno koristno,
tudi z vidika resocializacije. Delo probacije ima zato zelo pomembno vlogo v naši družbi.
Uprava za probacijo (UPRO) osebam v okviru izvrševanja kazenske sankcije ponuja pomoč,
varstvo in nadzor z namenom, da oseba opusti kazniva dejanja in se uspešno integrira v
skupnost, hkrati pa se uresničuje tudi cilj zagotavljanja večje varnosti družbe. Pri tem je zelo
pomembno, da oseba ostane v okolju, kjer živi in deluje, ter da zaradi kaznovanosti ni iztrgana
iz socialnega okolja in socialnih odnosov. Izvajalci sankcij so ključni partner za izpeljavo dela
v splošno korist, pri čemer je zelo pomemben pristop izvajalca sankcij do osebe, napotene v
probacijo.
Probacijska enota Ljubljana je zaradi velikega števila zadev na zaposlenega najbolj
obremenjena enota, poleg tega pa pokriva tudi največje območje. Največji del nalog se
nanaša na delo v splošno korist in na pogojne obsodbe z varstvenim nadzorstvom.
Pri delu z osebami se srečujejo s težavami, povezanimi z epidemiološkim stanjem v državi, saj
so se v času razglašene epidemije izvajalske organizacije množično zapirale, nekatere pa tudi
ob boljši epidemiološki sliki niso ponovno odprle vrat za probacijske osebe. Pogoste težave
probacijskih oseb, s katerimi se srečujejo naši svetovalci, so odvisnosti in iskanje izvajalskih
organizacij za osebe z omenjenimi težavami.
Med delovanjem je UPRO z izvajalci sankcij na območju osrednjeslovenske regije sklenil
164 sporazumov o urejanju medsebojnih pravic in obveznosti v zvezi z izvrševanjem dela v
splošno korist, največ z vzgojno-izobraževalnimi organizacijami.
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