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BLED
+ 0,35 mio €

BOHINJ
+ 0,31 mio €

CERKLJE NA GORENJSKEM 

+ 0,36 mio €

GORENJA VAS-POLJANE 

+ 0,52 mio €

GORJE
+ 0,14 mio €

JESENICE
+ 0,94 mio €

JEZERSKO
+ 0,05 mio €

KRANJ
+ 2,39 mio €

KRANJSKA GORA 

+ 0,32 mio €

NAKLO
+ 0,27 mio €

PREDDVOR
+ 0,23 mio €

RADOVLJICA
+ 0,85 mio €

Gorenjska regija je v letu 2020 prejela 
128,30 milijona evrov dohodnine, 

kar je 10 milijonov evrov več 
sredstev kot v letu 2019.

ŠENČUR
+ 0,4 mio €

ŠKOFJA LOKA 
+ 1,2 mio €

TRŽIČ
+ 0,74 mio €

ŽELEZNIKI
+ 0,41 mio €

ŽIRI 
+ 0,26 mio €

ŽIROVNICA
+ 0,22 mio €

DOHODNINA
GORENJSKA REGIJA
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Nadaljevanje boja proti 
nezakonitim migracijam01

Slovenska policija je do 19. novembra 2021 na tem območju obravnavala: 

35 nedovoljenih vstopov prek zunanje meje; osebe so največkrat odkrili v tovornih 
vozilih ob razkladanju tovora, 

79 nedovoljenih prestopov notranje meje,

500 primerov nezakonitega bivanja, najpogosteje zaradi prekoračenega bivanja na 
schengenskem območju,

74 zavrnjenih oseb na letališkem mejnem prehodu Ljubljana Brnik, kjer so največ 
oseb zavrnili zaradi grožnje javnemu zdravju zaradi covida-19 in prekoračenega bivanja v 
schengenskem območju. 

Uspešno preprečujemo fiktivne prijave 
prebivališča02

Z novelo Zakona o prijavi prebivališča, ki se je začela uporabljati 27. junija 2021, smo vnovič 
uvedli krajevno pristojnost. To pomeni, da posameznik lahko prijavi stalno ali začasno 
prebivališče samo na območju tiste upravne enote, kjer je naslov, na katerega se 
prijavlja. Upravne enote razmere na svojem območju poznajo, lažje sledijo prijavam na 
svojem območju, hkrati pa se ne more več zgoditi, da posameznik, ki mu s prijavo na eni 
upravni enoti ne uspe, to opravi drugje. 

Ob vsaki prijavi prebivališča uradna oseba preveri tudi podatke o:
- dejanski rabi (ki mora biti stanovanjska oziroma namenjena nastanitvi, tako se 
onemogoča prijave na naslove poslovnih in drugih prostorov), 
- uporabni površini in
- številu že prijavljenih oseb na tem naslovu.

Od 27. junija 2021 do 18. novembra 2021 so upravne enote Gorenjske (Kranj, Radovljica, 
Jesenice, Tržič, Škofja Loka) uvedle 161 novih skrajšanih postopkov zaradi 
neizpolnjevanja pogojev za prijavo prebivališča. Hkrati je na teh upravnih enotah v 
reševanju 772 klasičnih postopkov ugotavljanja prebivališča in postopkov preverjanja 
resničnosti prijave.

Letos je policija na območju Policijske uprave Kranj ugotovila 72 kršitev določil Zakona 
o prijavi prebivališča, večina teh prekrškov se nanaša na fiktivne prijave prebivališč tujcev.



Zagotavljamo varnost na gorenjskih smučiščih 
in med turistično sezono03

Zaradi epidemije covida-19 se je smučarska sezona začela januarja, zato je bil obisk 
gorenjskih smučišč manjši. Letos je ta smučišča obiskalo skoraj 226.000 smučarjev (lani 
več kot 347.000), policisti pa so obravnavali 166 nesreč (lani 252) in opravili 75 preizkusov 
alkoholiziranosti.

V letošnji letni turistični sezoni so bile turistične kapacitete večino sezone polno zasedene 
predvsem v Kranjski Gori, Bohinju in na Bledu. Več je bilo gorskih nesreč (letos 48, lani 
34) ter nesreč pri športu in rekreaciji (letos 18, lani 14). Tudi število vseh kršitev med letno 
turistično sezono je za 23 % večje kot lani. 

Letalska policijska enota sodeluje pri reševanju v gorah skupaj s pripadniki Gorske 
reševalne službe in pripadniki Gorske enote policije. Reševanje v gorah s helikopterji izvaja 
tudi Slovenska vojska. V letu 2020 smo opravili 54 reševanj v gorah, v katerih smo 
prepeljali 50 poškodovanih ali obolelih oseb z gora. V letu 2021 smo do 22. novembra 
opravili 85 reševanj v gorah.

Preko 50 pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske je letos zagotavljalo kadrovsko 
in tehnično pomoč pri izvedbi svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici.

Pripadnice in pripadniki Slovenske vojske pomagajo pri pripravi prizorišča 
tekmovanja, zagotavljajo dopolnilno zdravstveno oskrbo, komunikacijsko-
informacijska sredstva, posadko in helikopter za medicinsko evakuacijo in 
posadko za rezervni helikopter ter tehnično podporo na vzletišču.

(foto: gov.si)



Načrtovani projekti Ministrstva za notranje zadeve04
ENERGETSKA SANACIJA STAVB
MNZ se bo januarja 2022 prijavilo na poziv MZI za zbiranje predlogov operacij energetske 
prenove stavb ožjega in širšega javnega sektorja v perspektivi OP EKP 2014/2020. Predmet 
prijave bo tudi celovita energetska sanacija objekta Policijske uprave Kranj in Policijske 
postaje Kranjska Gora. V primeru odobritve vloge s strani MZI bo izvedeno javno naročilo 
za izbor izvajalca GOI del. Začetek izvedbe del je predviden konec leta 2022, dela se bodo 
izvajala tudi v letu 2023. 

USTANOVITEV POLICIJSKIH PISARN
Na območju Policijske uprave Kranj je bila predlagana ustanovitev dveh policijskih pisarn, 
in sicer v okviru Policijske postaje Škofja Loka za območje občin Žiri in Gorenja vas. 
Razlog ustanovitve policijske pisarne za območje občin Žiri in Gorenja vas je predvsem v 
oddaljenosti obeh občin od matične enote v Škofji Loki. Prvi korak k ustanovitvi policijskih 
pisarn je povečanje kadrovskega načrta za policijo in sistemizacijo delovnih mest, 
katerega izvedbo načrtujemo v prvi polovici 2022.

PLATO KARAVANKE 
Na platoju Karavanke Dars ureja stalne kontrolne točke, ki jih bo Policija lahko uporabljala 
kot morebitne kontrolne točke ob vstopu v Slovenijo v primeru, kot je bil vzpostavljen 
nadzor zaradi situacije s covidom-19 v lanskem letu. Trenutno potekajo gradbena dela, saj 
je treba plato na novo urediti. Na novourejeni plato je predvidena tudi selitev policijske 
postaje za izravnalne ukrepe s sedanje lokacije bivšega mejnega prehoda Karavanke.

Minister Aleš Hojs. (foto: MNZ)

(foto: gov.si)
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Investicije Ministrstva za obrambo01
V Vojašnici Petra Petriča Kranj bo Ministrstvo za obrambo z zasebnim partnerjem 
v okviru javno-zasebnega partnerstva izvedlo pilotni projekt v okviru izgradnje 
energetsko samozadostnih vozlišč v Sloveniji. Projekt je nastal v okviru Posvetovalnega 
foruma za vzdržno energijo v obrambnem in varnostnem sektorju v organizaciji Evropske 
obrambne agencije. Pilotni projekt v vojašnici PP Kranj obsega izgradnjo fotonapetostnih 
elektrarn, sistema za pridobivanje, hranjenje in koriščenje vodika ter izgradnjo podporne 
infrastrukture. V okviru projekta bo izvedena prva javna polnilnica za vodikova vozila v 
Sloveniji, ki bo dostopna širši javnosti. Objava za sklenitev JZP bo predvidoma objavljena 
spomladi 2022.

Glede na trenutne potrebe Slovenske vojske je bila na podlagi načrta vzdrževanja 
vojaške infrastrukture sprejeta odločitev, da je treba tri skladiščne objekte v vojašnici 
Petra Petriča Kranj obnoviti ter enega preurediti v servisno delavnico (mehanično 
delavnico), dva pa v garažne prostore za 38 vojaških bojnih vozil. Vsa potrebna 
projektna dokumentacija bo izdelana do marca 2022, izvedba del pa se načrtuje v drugi 
polovici leta 2022.

Na Gorenjskem poteka tudi zelo močno civilno-vojaško sodelovanje. Trenutno v občini 
Gorenja vas - Poljane stoji pontonski most, ki ga je postavila Logistična brigada Slovenske 
vojske, sodelovanje SV pa je zelo dobro tudi ob športnih prireditvah (kot je biatlon na 
Pokljuki in poleti v Planici), kjer si brez Slovenske vojske ne predstavljajo izvedbe tako 
velikih dogodkov. 

Na področju zaščite in reševanja smo v gorenjski regiji izvedli več vaj. Večdnevna vaja 
zaščite in reševanja septembra 2019 na meji z Avstrijo, na pobočju planine Seče (1850 
m n. v.), Vaja letalska nesreča Karavanke 2019 je povezala reševalne, gasilske in druge 
enote ter službe iz Republike Slovenije, Republike Avstrije in Italijanske republike. Edina 
državna vaja letos je bila na Letališču Jožeta Pučnika, in sicer Vaja Fraport 2021, pri kateri 
so bili osredotočeni na delo reševalcev in gasilcev ob nesreči letala na letališču ter na delo 
medicinskega osebja ob množični nesreči v UKC Ljubljana. Letos smo izvedli tudi dve 
teoretični vaji ob nesrečah v predorih Sten in Ljubelj.

S področja zaščite in reševanja je bilo na Gorenjskem več investicij – nakup avtolestve 
za JZ GARS Kranj, izgradnja regijskega poligona na Jesenicah, ki služi kot vadišče za 
gasilce zgornje Gorenjske, prenova pridobljenih starih prostorov za Društvo GRS Tržič v 
Tržiču, s katero so pridobili nove prostore za delovanje društva in shranjevanje opreme ter 
garažiranje vozil, in gradnja nove garaže pri GARS Jesenice, kjer so imeli zaradi garažne 
stiske gasilska vozila kar na prostem.

V gorenjski regiji ima Slovenska vojska več svojih objektov, med drugim tudi vojašnico 
Boštjana Kekca na Bohinjski Beli, kjer od julija po spremenjenem konceptu potekata temeljno 
strokovno vojaško usposabljanje in prostovoljno služenje vojaškega roka. V juliju je bilo tam na 
prostovoljnem služenju vojaškega roka 55 mladih, trenutno jih je še 25. 



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.

GARS Jesenice bo prejel prvo dvopotno vozilo. Podpis pogodbe o izdelavi prvega 
dvopotnega vozila v Sloveniji bo predvidoma januarja prihodnje leto. Vozilo bo namenjeno 
za reševanje ob železniških nesrečah, predvsem v železniških predorih, zaradi racionalnosti 
pa tudi za posredovanje ob nesrečah v cestnem prometu. 

Na področju regijskih enot civilne zaščite za Gorenjsko se v prihajajočih letih načrtuje 
posodobitev tehnično-reševalne enote z osebno in skupno opremo.

123 gorenjskih gasilskih društev je v okviru
pomoči PKP 7 dobilo 308.000 evrov pomoč.
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Na območju Gorenjske delujejo Osnovno zdravstvo Gorenjske, Zdravstveni dom Kranj, 
Zdravstveni dom Jesenice, Zdravstveni dom Škofja Loka, Zdravstveni dom Tržič, Zdravstveni 
dom Bled, Zdravstveni dom Bohinj, Zdravstveni dom Radovljica, Zdravstvena postaja 
Kranjska Gora, Splošna bolnišnica Jesenice, Psihiatrična bolnišnica Begunje, Univerzitetna 
klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik ter BGP Kranj.

24. 11. 2021 so v gorenjski regiji dosegli 58-odstotno (123.429) precepljenost z enim 
odmerkom in 55-odstotno (116.349) precepljenost z vsemi odmerki. S tem so na šestem 
mestu v Sloveniji. V populaciji 18+ pa je precepljenost z enim odmerkom 70-odstotna 
(119.363), z dvema pa 66-odstotna (112.902). Najbolj precepljena je občina Kranjska Gora (64,2 
%), najmanj pa občina Gorenja vas - Poljane (50,2 %).

Investicijski projekti v Splošni bolnišnici 
Jesenice

01
Trenutno v Splošni bolnišnici Jesenice potekajo trije investicijski projekti, ki bodo 
pripomogli k izboljšanju pogojev za delo zaposlenih ter omogočila kakovostnejšo in 
hitrejšo obravnavo in boljši nadzor bolnikov. Zaradi slabega stanja stavbe specialističnih 
ambulant (stavba A) in glavne bolnišnične stavbe (stavba B), visokih obratovalnih stroškov, 
neoptimalnih delovnih in bivalnih razmer so energetsko sanirali navedene stavbe. Izvajalec 
je dela končal konec oktobra 2021, investicija je vredna dobrih 5 milijonov evrov, od tega 
so bila iz Kohezijskega sklada EU za izvedbo projekta namenjena sredstva v vrednosti 1,97 
milijona evrov. Vzporedno se izvaja še požarna sanacija stavb A in B. Vrednost požarne 
sanacije znaša dobrih 2,6 milijona evrov in se v celoti financira iz proračunskih sredstev. 
Dela bodo končana predvidoma v marcu 2022. 

Konec julija 2021 pa je bila sklenjena še pogodba za izgradnjo intenzivnih enot 
(EITOS in IIT) k Splošni bolnišnici Jesenice v vrednosti 1,91 milijona evrov. Zgrajen 
bo nov prizidek za ureditev Enote intenzivne terapije operativnih strok (EITOS) in Enote 
intenzivne internistične terapije (IIT) v ustreznih etažah ob kirurškem in internističnem 
oddelku, izvedena bo rekonstrukcija prostorov v obeh etažah, ki bo omogočila združitev 
novih in starih prostorov, kupljen bo del opreme za obe enoti in zgradili novo zunanje 
požarno stopnišče. Investicija se financira iz proračunskih sredstev, zaključena bo 
predvidoma avgusta 2022.

Za splošne bolnišnice, negovalne bolnišnice 
in negovalne domove po vsej državi 

zakon v naslednjih letih namenja 
557 milijonov evrov. 



Nabava mobilnih nastanitvenih oziroma 
filtrskih enot z ustrezno opremo02

Na ministrstvu za zdravje se zavedamo izzivov, s katerimi se soočajo socialnovarstveni 
zavodi v spremenjenih epidemioloških razmerah, zato smo leta 2020 objavilo javni razpis 
Nabava mobilnih nastanitvenih oziroma filtrskih enot z ustrezno opremo. Namen javnega 
razpisa je podpora socialnovarstvenim zavodom pri učinkovitejši in varnejši organizaciji 
bivanja uporabnikov in dela zaposlenih v spremenjenih epidemioloških razmerah. 

V gorenjski regiji je bil kot upravičenec izbran Dom Petra Uzarja Tržič in je prejel 70 tisoč 
evrov, ki jih zagotavlja Evropski sklad za regionalni razvoj.

Predsednik vlade Janez Janša se je novembra 2020 
srečal z vodstvom Splošne bolnišnice Jesenice.

foto: KPV



Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop 
novih izvajalcev za nudenje skupnostnih 
storitev in programov za starejše

03

Ministrstvo za zdravje je v letu 2019 objavilo javni razpis Preoblikovanje obstoječih mrež 
ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše. Med 
drugim je cilj razpisa povezanost zdravstvenega sistema in sistema socialnega varstva, saj 
to omogoča kakovostno, varno in kontinuirano obravnavo posameznika. V okviru razpisa 
starejšim omogočamo, da kljub morebitni oviranosti, bolezni ali krhkosti ostanejo čim 
dlje v domačem okolju oziroma izboljšajo ali čim dlje ohranijo psihofizične sposobnosti 
ter s tem čim večjo sposobnost samooskrbe. Konkretno, izvedla se bo informatizacija, ki 
bo omogočila spremljanje procesov in storitev v realnem času, zagotovila kontinuiteto 
obravnave posameznika in zmanjšala birokratsko obremenitev zaposlenih.

Projekt, ki traja do 30. 6. 2022, skupaj s konzorcijskimi partnerji kot upravičenec v gorenjski 
regiji izvaja Dom Petra Uzarja Tržič. Z namenom izvajanja projekta je zagotovljenih 
2.634.780 evrov. Sredstva se zagotavljajo iz Evropskega socialnega sklada.

Predsednik vlade Janez Janša na ogledu del v SB Jesenice leta 2020.



EVROPSKA
KOHEZIJSKA 
POLITIKA

GORENJSKA REGIJAVLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
REPUBLIKA SLOVENIJA



S sredstvi iz različnih evropskih skladov so bili v Sloveniji sofinancirani številni projekti in 
programi. V Gorenjski regiji se trenutno izvaja 628 projektov - 571 projektov v okviru cilja 
Naložbe za rast in delovna mesta v skupni vrednosti 106,39 milijona evrov in 57 projektov 
v okviru cilja Evropsko teritorialno sodelovanje v skupni vrednosti 10,25 milijona evrov. Do 
konca oktobra 2021 je bilo v okvirju cilja Naložbe za rast in delovna mesta upravičencem 
izplačanih 50,18 milijonov evrov, od tega v času aktualne vlade 32,23 milijonov evrov EU 
deleža.

Oskrba s pitno vodo (3 projekti) 01
V okviru projekta bo na območju porečja Sore in zgornje Save dograjen in hidravlično 
izboljšan sistem oskrbe s pitno vodo. Projekti vključujejo izgradnjo in rekonstrukcijo 
več kot 36 km vodovodnega omrežja. Boljše oskrbe s pitno vodo bo deležnih več kot 
44.000 prebivalcev občin Cerklje na Gorenjskem, Kranj, Šenčur, Komenda, Vodice, 
Naklo in Preddvor, ki se oskrbujejo iz skupnega vodovodnega sistema. Za 26,77 milijona 
evrov vredne projekte bo Kohezijski sklad  v okviru Dogovora za razvoj Gorenjske razvojne 
regije prispeval 10,04 milijonov evrov.

Celostna ureditev kolesarskih poti 
(7 projektov) 

02
Na območju 6 občin, in sicer Bled, Kranj, Naklo, Radovljica, Škofja Loka in Železniki 
bo potekala izgradnja in ureditev kolesarskih povezav med naselji, ki se med seboj 
delno povezujejo tudi na nivoju občin. Na območju omenjenih občin bo tako na 
novo urejenih 36,7 km kolesarskih poti. Cilji projekta so vzpostavitev varne kolesarske 
povezave, pospešiti prehod med naselji iz tradicionalnih motoriziranih prometnih oblik v 
trajnostno mobilnost, vzpostaviti povezan sistem državnih kolesarskih povezav v gorenjski 
regiji, zmanjšati emisije hrupa in škodljivih vplivov na okolje, omogočiti varno in udobno 
kolesarsko povezavo, povečati delež kolesarjenja v regiji in spodbuditi prebivalce zalednih 
naselij k večji uporabi kolesa za potrebe dnevne mobilnosti.  Skupna vrednost vseh šestih 
projektov je 28,71 milijonov evrov, Evropski sklad za regionalni razvoj pa bo zanje prispeval 
7,11 milijonov evrov.

V lanskem letu smo na letnem nivoju
počrpali največ  EU sredstev v okviru

obstoječe finančne perspektive.



Odvajanje in čiščenje odpadne vode v občinah 
MO Kranj, Gorje, Jesenice, Radovljica, Škofja 
Loka in Tržič (6 projektov) 

03

V okviru projekta se bo na območju 6 občin uredila ustrezna infrastruktura za 
odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda. Projekti predvidevajo izgradnjo 
več kot 41 km manjkajočega kanalizacijskega omrežja in obnovo in izgradnjo ostale 
komunalne infrastrukture. Boljšega čiščenja odpadne vode bo deležnih več kot 5.600 
prebivalcev občin, z bolj urejeno komunalno infrastrukturo pa se bo dvignila tudi kakovost 
bivanja občanov. Za 6 projektov v skupni vrednosti 20 milijonov evrov, bo Kohezijski 
sklad prispeval 11,52 milijonov evrov.

Alpe Adria Karavanke/Karawanken04
Projekt Alpe Adria Karavanke/Karawanken je rezultat sodelovanja med Slovenijo in 
Avstrijo v okviru transnacionalnega programa Interreg. Na projektu kot slovenski partnerji 
nastopajo Planinska zveza Slovenije, Pohodništvo & kolesarjenje giz, Občina Tržič, Občina 
Jesenice, Zavod za turizem in kulturo Žirovnica in Občina Jezersko. Projekt je prispeval 
k večji prepoznavnosti Karavank, njihovemu strateškemu razvoju in razvoju turističnih 
produktov ter obsežni nadgradnji infrastrukture za pohodnike, kolesarje in ljubitelje 
zimskih doživetij. Urejene in na novo označene so bile številne pohodniške poti, počivališča 
in planinske koče, kolesarjem so na voljo daljinska pot Trans Karavanke, adrenalinska 
Predigra ter nov gorsko-kolesarski učni center. Zimska ponudba je bila nadgrajena z 
učnim centrom za tek na smučeh, otroškim snežnim parkom in informacijami za varno 
turno smuko. 

Connect SME Plus 05
S projektom Connect SME Plus, ki je nastal v okviru transnacionalnega programa 
Interreg Slovenija-Avstrija, so si partnerji projekta prizadevali okrepiti čezmejno in 
globalno poslovno povezljivost malih in srednjih podjetij, ki izkazujejo potencial za rast in 
inovativnost ter na ta način prispevati k zagotavljanju dolgoročne konkurenčnosti MSP 
v obmejnem programskem območju. Skozi projekt so s krepitvijo kompetenc MSP 
za tradicionalno in digitalno internacionalizacijo vplivali na premik od lokalnega 
k čezmejnemu in globalnemu razmišljanju najmanj 461 MSP. 46 med njimi se je s 
pomočjo praktične čezmejne male šole internacionalizacije, mentorstva in konkretne 
izkušnje na sosednjem ali tujem trgu usposobilo za samostojno internacionalizacijo. 
S projektom so okrepili potenciale podjetij samih in naše lastne kadre ter vzpostavili 
čezmejna omrežja, ki bodo nudila podporo MSP pri vstopanju na zunanje trge tudi po 
zaključku projekta.



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.

Obisk Evropske komisije v Sloveniji (foto: KPV)

Slovenija lahko iz svežnja za 
obnovo Evrope po pandemiji 

v prihodnjih sedmih letih računa 
na 10,5 milijarde evrov.
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VDC Kranj, enota Škofja Loka

Preureditev telovadnice, zaključek v letu 2021, vrednost investicije 297 tisoč evrov.
Varstveno delovni center Kranj je javni socialnovarstveni zavod, ki izvaja socialnovarstveno 
storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji ter storitev institucionalnega 
varstva. 

Zaradi neprimernega prepleta dnevnega varstva in institucionalnega varstva v enoti 
Škofja Loka je bila podpisana pogodba za preureditev obstoječe telovadnice, s čimer so 
bili ustvarjeni ustreznejši pogoji za izvajanje storitev dnevnega varstva tako za uporabnike 
kot tudi za zaposlene.

Področje oskrbe starejših je bilo v zadnjem desetletju zapostavljeno, zato na MDDSZ 
v mandatu ministra Janeza Ciglerja 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. 
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DSO Preddvor02
Sanacija sončnih kolektorjev, sanacija teras in balkonov ter odprava pomanjkljivosti 
na dvigalih, zaključek v letu 2021, vrednost investicije 446 tisoč evrov.

Podpisana je bila pogodba za investicijsko vzdrževanje v DSO Preddvor, ki zajema sanacijo 
sončnih kolektorjev, prenovitev dvigal, sanacijo velike terase ter sanacijo balkonov sob. Z 
izvedbo investicije bo preprečeno nadaljnje poškodovanje in propadanje ter zagotovljena 
sanacija poškodovanih in obrabljenih delov stavbe. Povečana bo energetska učinkovitost, 
zagotovljeni ustrezni tehnični pogoji in omogočeno učinkovitejše spopadanje z 
nevarnostjo legionele. 



DSO Petra Uzarja Tržič03
Rekonstrukcija prečne mansarde in vzpostavitev novega oddelka za 6 uporabnikov 
ter prenova kuhinje v domu z namestitvijo nove opreme, zaključek v letu 2022, 
vrednost investicije 898 tisoč evrov.

Podpisana je bila pogodba o refundiranju stroškov rekonstrukcije prečne mansarde in 
vzpostavitve novega oddelka ter prenove kuhinje v Domu Petra Uzarja Tržič. Prečna 
mansarda med dvema traktoma doma, ki bo predmet prenove, trenutno ni izkoriščena. 
V njej bosta pridobljeni dve namestitveni enoti, vsaka enota bo imela lastne sanitarije. 
Z obeh traktov bo izvedena filtrska cona z dostopom v socialni prostor s čajno kuhinjo. 
Preureditev bo vključevala izvedbo negovalne kopalnice, ločene izplakovalnice in prostor 
za osebje na oddelku. S prenovo kuhinje bo preprečeno križanje čistih in nečistih poti. 
Nameščena bo nova sodobna oprema, s katero bodo zagotovljeni najvišji higienski 
standardi, preurejen bo prostor za odpadke, urejen nov vhod za živila ter ločeno 
prezračevanje kuhinje in jedilnice.

Ostale investicije04
Dom upokojencev Kranj: izgradnja novega doma za upokojence za nove kapacitete 150 
postelj (od tega 138 za institucionalno varstvo in 12 za začasne namestitve), predviden 
zaključek v letu 2024, ocenjena vrednost (ni še investicijske dokumentacije) 13 milijonov 
evrov;

CUDV Radovljica: gradnja bivalne enote za starejše uporabnike s kapaciteto 24 postelj, 
predviden zaključek 2023, ocenjena vrednost 2.720.000 evrov.

DSO Jesenice: novogradnja enote E za 40 uporabnikov (razmestitev iz drugih enot 
zavoda), zaključek v 2023, ocenjena vrednost 3.408.000 evrov;

DSO Kranj: rekonstrukcija in izboljšanje bivalnih pogojev, zaključek v letu 2023, ocenjena 
vrednost 983 tisoč evrov.



V gorenjski regiji sta bila na razpisu 
izbrana DSO Jesenice in DSO Kranj.



Podpora ranljivim skupinam in družinam05
Društvo Družinski in Mladinski center Cerklje je bilo v okviru Javnega razpisa za 
financiranje vsebin centrov za družine v letih 2021–2025 izbrano za izvajanje Vsebin centra 
za družine na Gorenjskem.

Družinski center Gradimo mostove, katerega izvajalec je Društvo Družinski in Mladinski 
center Cerklje:
- predstavlja osrednji prostor za družine na Gorenjskem/občini Cerklje na Gorenjskem, 
- zagotavlja prostor neformalnega druženja,
- zagotavlja kakovostne vsebine za uresničevanje potreb otrok in mladostnikov ter 
različnih oblik družin v različnih življenjskih obdobjih,
- ponuja preventivno in podporno mrežo v lokalnem okolju, ki zaznava stiske posameznikov 
in nanje tudi odgovarja.

V letih 2021–2025 dodano vrednost izvajanja programa predstavlja svetovanje, s pomočjo 
katerega otrokom in mladostnikom pomagajo pri gradnji pozitivne samopodobe na 
različnih področjih, njihovim staršem pa zagotavljajo podporo pri gradnji pozitivnega 
starševstva, s katerim kakovostno vplivajo na zdrav in celosten razvoj otroka oziroma 
mladostnika. Center za družine se povezuje tako z regijskim centrom za socialno delo kot 
drugimi institucijami, kot so šole, dijaški domovi, zdravstveni dom, vrtci ipd.

Pomembno je poudariti, da so vse navedene vsebine za uporabnike brezplačne. Skupna 
vrednost projekta v obdobju 2021–2025 je 288 tisoč evrov (oziroma 72 tisoč evrov 
letno).



Trg dela06
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 skrajšan polni delovni čas), ki jih je zagotovilo MDDSZ, je bistveno 
pripomoglo k ohranitvi številnih delovnih mest in znatno omejilo rast brezposelnosti.

ZMANJŠANJE BREZPOSELNOSTI 
V evidenci brezposelnih oseb je bilo v gorenjski regiji konec oktobra 2021 prijavljenih 4.322 
oseb. V letošnjih desetih mesecih se je v evidenco brezposelnih prijavilo kar 46,6 % manj 
oseb kot lani, do oktobra se je tako število brezposelnih znižalo na raven s konca leta 2008. 
V desetih mesecih letošnjega leta je bilo 11,0 % manj zaposlitev kot v enakem obdobju lani, 
medtem ko se je v celotni Sloveniji število zaposlitev zmanjšalo za 5,8 %.

OHRANITEV DELOVNIH MEST
Interventni ukrepi za ohranitev delovnih mest zaradi posledic epidemije so nedvomno ublažili 
rast števila brezposelnih (začasno čakanje na delo, skrajšan delovni čas in višja sila/karantena). 
Od maja 2020 do sredine novembra 2021 je Zavod RS za zaposlovanje za te ukrepe izplačal 
slabih 76,9 milijona evrov, in sicer za več kot 31.400 oseb oziroma več kot 3.700 poslovnih 
subjektov. 
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DRŽAVNE POMOČI V ZVEZI Z EPIDEMIJO COVIDA-19 PO OBČINAH 
GORENJSKE REGIJE

V gorenjski regiji je bilo v letih 2020 in 2021 za odpravo posledic epidemije covida-19 dodeljenih 
245 milijonov evrov pomoči. 

Največ pomoči je bilo dodeljeno prejemnikom, ki imajo sedež podjetja ali kmetijskega 
gospodarstva v občini Kranj, kar predstavlja 26,70 % pomoči, namenjenih za odpravo posledic 
epidemije covida-19 v tej regiji. Sledijo ji občina Radovljica, ki je prejela 11,39 % pomoči, občina 
Cerklje na Gorenjskem (11,18 % pomoči) in občina Škofja Loka (9,67 % pomoči).

24,18 % vseh pomoči zaradi covida-19 je bilo v tej regiji dodeljeno v predelovale dejavnosti, 
18,65 % v sektor gostinstva, 15,08 % v trgovino, vzdrževanje in popravilo motornih vozil, 10,74 
% v dejavnost prometa in skladiščenja ter 7 % v gradbeništvo. Ostale dejavnosti v tej regiji so 
prejele manj kot 6 % tovrstnih pomoči.

Glede na velikost subjektov na trgu so daleč največ pomoči prejela mikro podjetja in 
kmetijska gospodarstva, in sicer 111,13 milijona evrov, kar predstavlja 45,35 % vseh pomoči v 
zvezi s covidom-19. 47,99 milijona evrov oz. 19,58 % so prejela majhna podjetja, srednje velika 
podjetja so prejela 9,89 % (24,23 milijona evrov) in velike enote 24,3 % (59,4 milijona evrov).



DODELJENE DRŽAVNE POMOČI V GORENJSKI REGIJI PO KATEGORIJAH V 
OBDOBJU UKREPOV ZARADI EPIDEMIJE COVIDA-19

V gorenjski regiji je bilo v obdobju ukrepov zaradi epidemije covida-19 dodeljenih 311,87 
milijona evrov pomoči. Največ pomoči je bilo dodeljeno za odpravljanje posledic epidemije 
covida-19 (nadomestilo za čakanje, povračilo škode velikim podjetjem, izplačilo mesečnega 
temeljnega dohodka (MTD), povračilo nekritih fiksnih stroškov ipd.). 

Poleg pomoči za odpravljanje posledic epidemije covida-19 je bilo največ pomoči dodeljene 
tudi za namen varstva okolja – večinoma kot pomoč za tekoče poslovanje pri obnovljivih virih 
energije (predvsem sončna energija), za mala in srednje velika podjetja (pomoč za naložbe 
in s tem povezane nove zaposlitve) ter pomoči za zaposlovanje, kjer prevladujejo pomoči za 
zaposlovanje invalidov. 



Gorenjska regija je v letu 2020 prejela 128,30 milijona evrov dohodnine, kar je 10 
milijonov evrov več sredstev kot v letu 2019.

V letu 2020 smo dvignili 
povprečnino za dobrih 34 evrov na 

osebo v primerjavi z letom prej.
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Prometna infrastruktura 01
Dolžina državnega cestnega omrežja v gorenjski regiji je 590,34 km in pomeni 8,78 
odstotka državnega cestnega omrežja. Skozi regijo poteka 521,30 km glavnih in regionalnih 
cest oziroma 8,77 odstotka vseh glavnih in regionalnih cest.

Na območju gorenjske regije je v Načrt razvojnih programov (NRP) vključenih 96 
posameznih projektov v skupni vrednosti 610 milijonov EUR.

V letu 2021 je za investicije v gorenjski regiji namenjenih 14,9 milijona evrov. Delež sredstev, 
predvidenih za investicije v glavne in regionalne ceste v gorenjski regiji, je 12,75 odstotka. 
Po sprejeti spremembi proračuna za leto 2022 in sprejetem proračunu za leto 2023 so 
za projekte v gorenjski regiji je v letu 2022 načrtovanih (brez upoštevanja skupinskih 
projektov) 15,3 milijona evrov, v letu 2023 pa 14,1 milijona evrov.

CESTNA INFRASTRUKTURA

Izgradnja vzhodne cevi avtocestnega predora Karavanke

V sklopu projekta je predvidena dograditev avtocestnega predora Karavanke, ki 
povezuje avtocesto A2 Karavanke–Obrežje v Republiki Sloveniji z avtocesto A11 Beljak–
Karavanke v Republiki Avstriji. Skupna dolžina vzhodne predorske cevi je 7.948 m, od 
tega bo predor na slovenski strani do meje z Republiko Avstrijo dolg 3.546 m (3.446 m 
podzemne gradnje, 100 m galerije). Projektna hitrost skozi predor bo po vzpostavitvi 
enosmernega prometa v obeh ceveh 100 km/h. Predvidena projektna hitrost za 
dvosmerni promet je 80 km/h. Dela se izvajajo v skladu s predvidenim časovnim 
načrtom, čelo predora oziroma izkopna dela se izvajajo 1.545,70 metrov od vhoda v 
predorsko cev (stanje dne 19. 11. 2021), gradbena dela pa se sproti prilagajajo geološkim 
razmeram. Izbrani izvajalec dela začel  marca 2020, rok za dokončanje vseh izvedbenih 
del je leto 2025.



CESTNA INFRASTRUKTURA

Novogradnja Hotemaže–Britof 
Gradbeno dovoljenje za novogradnjo ceste v dolžini približno 3,5 km je pravnomočno. 
Ocenjena vrednost gradbenih del je 5,3 milijona evrov. Razpis bo objavljen letos, gradnja 
pa se bo začela predvidoma v marcu 2022.

Obvoznica Železniki
Za gradnjo obvoznice je izbran izvajalec gradbenih del, pogodba je v podpisovanju. 
Gradbeno dovoljenje še ni pridobljeno. Gradnja se bo lahko začela po pravnomočnosti 
gradbenega dovoljenja in podpisu pogodbe z izvajalcem gradbenih del. Pogodbena 
vrednost del je 4.133.601,11 evra.

Južna blejska razbremenilna cesta – križišče Betin 
Južna razbremenilna cesta pomeni približno 3.300 m dolgo novogradnjo, ki bo 
omogočila navezavo naselij Bleda ob južnem obrobju jezera in s tem razbremenitev 
južne jezerske obale ter razvoj turizma na višji kakovostni ravni.

Podana je vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo vstopnega križišča 
Betin. Gradnja se bo lahko začela po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja. 
Pogodba za gradbena dela je v podpisovanju. Vrednost gradbenih del je okoli 6,3 
milijona evrov, financirali jo bosta Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo in 
Občina Bled.

Sanacija zidov in brežin Trebija–Sovodenj
Projekt obsega izvedbo podpornih zložb pod cesto in opornih zložb nad cesto, obnovo 
vozišča z odvodnjavanjem, ureditev priključkov lokalnih cest in postavitev prometne 
opreme ter postavitev jeklenih varnostnih ograj. Dela bodo obsegala tudi namestitev 
sidranih mrež nad cesto in gradnjo novega mostu Fužine. Celotna trasa je razdeljena 
na štiri odseke, vsak po približno 400 metrov. Gradnja je v teku. Dokončanje vseh del 
je predvideno na začetku jeseni 2022. Vrednost gradbenih del za vse štiri odseke znaša 
4.625.382,53 evra.



ČETRTA RAZVOJNA OS

Potek trase je obravnavan v dveh koridorjih – severni kot novogradnja in južni kot 
modernizacija obstoječe cestne povezave. 

Postopek priprave državnega prostorskega načrta (DPN) se nadaljuje z izdelavo študije 
variant. V pripravi so projektne naloge za izvedbo javnih naročil za strokovne podlage 
na ravni idejne zasnove, vključno s študijo hrupa in hidravlično-hidrološko študijo, 
predinvesticijsko zasnovo in okoljskim poročilom. Predvideni rok za izdelavo strokovnih 
podlag, študije variant in okoljskega poročila je konec leta 2022. Nato bosta potekali 
javna razgrnitev in seznanitev Vlade Republike Slovenije s predlogom najustreznejše 
variante, po tem bosta pripravljena predlog DPN in njegova objava.

Sončne elektrarne02
Javni razpis za sofinanciranje gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo 
električne energije z izrabo sončne energije (oznaka: JR SE OVE 2021) je še v teku, na voljo 
sta še dva roka za prijavo na razpis, in sicer v novembru 2021 in februarju 2022. 

Upravičeni nameni: nakup in vgradnja naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo 
sončne energije do 10 MW, nakup in vgradnja opreme, ki je neposredno povezana s 
pridobivanjem električne energije z izrabo sončne energije, hranilnikov energije z močjo, 
ki je enaka ali manjša od moči vgrajenih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo 
sončne energije, in priključitev na elektroenergetsko omrežje, stroški storitev strokovnega 
nadzora gradnje.



Kolesarska infrastruktura03
Skupna vrednost vseh projektov je 28.352.554,23 evra, od tega je skupna podpora v višini 
8.220.892,50 evra ali 29 odstotkov, pri čemer je podpora EU 6.576.714,00 evra in udeležba 
Republike Slovenije 1.644.178,50 evra.

Kolesarska povezava Bled–Bohinj
Ureditev kolesarske povezave Bled–Bohinj vključuje gradnjo na odseku Bled–Obrne, 
odseku skozi Sotesko in na odseku Soteska–Bohinjska Bistrica. Ocenjena vrednost 
projekta je 17,86 milijona evrov, sofinancirale ga bodo direkcija ter občini Bled in Bohinj. 
Sporazum o sofinanciranju je podpisan. Začetek gradnje je predviden v prvi polovici leta 
2022.

Kolesarska povezava 2 med upravnim središčem Radovljica in naseljem Lesce 
(železniška postaja)
Predmet projekta je vzpostavitev kolesarske povezave s spremljajočo drugo prometno 
in komunalno infrastrukturo med občinskim upravnim središčem Radovljica (avtobusna 
postaja) in zalednim naseljem Lesce (železniška postaja). Gre za eno pomembnejših 
povezav v somestju Radovljice in Lesc, namenjeno številnim stanovanjskim soseskam z 
območja naselij Lesce in Radovljica. Vrednost celotnega projekta je 2.454.749,60 evra.

Kolesarska povezava Škofja Loka - Virmaše
Projekt zajema vzpostavitev varne kolesarske povezave med Škofjo Loko in zalednim 
naseljem Virmaše ter rekonstrukcijo ceste. Začetek povezave je v Škofji Loki – stari Petrol 
in poteka do železniške postaje, od tam pa do naselja Virmaše. Na odseku od Škofje 
Loke do železniške postaje gre za eno najbolj obremenjenih cest z dnevnimi delovnimi 
migracijami, medtem ko kolesarske povezave od železniške postaje naprej do Virmaš 
sploh ni. Dolžina celotne trase je 2,43 km, dolžina novozgrajenih kolesarskih povezav pa 
1,12 km. Vrednost celotnega projekta je 3.801.847,18 evra.

Kolesarska povezava Železniki-Selca
Predmet projekta je vzpostavitev kolesarske povezave med občinskim upravnim 
središčem Železniki in zalednim naseljem Selca. Nova kolesarska povezava bo namenjena 
prebivalcem številnih stanovanjskih sosesk v naselju Železniki, ki bodo s tem povezana 
s pomembnimi storitvenimi in poslovnimi dejavnostmi ter mobilnostnim vozliščem v 
Železnikih. Vrednost celotnega projekta je 1.286.737,02 evra.



Končno jo imamo! 
Od obljube do tega, 
da smo danes lahko 
opravili prvi nakup e-vinjete. 
Digitalizacija je priložnost
 za Slovenijo!

Jernej Vrtovec

V prodaji prve elektronske vinjete
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Regionalni razvoj01
V obdobju 2016–2020 smo gorenjski regiji v okviru MGRT namenili več kot 21 milijonov 
evrov sredstev, ki so bila namenjena za sofinanciranje projektov občin, regionalnih 
razvojnih projektov ter za ukrepe, ki se nanašajo na področje podjetništva.

Na podlagi Zakona o financiranju občin so občine gorenjske razvojne regije v letu 2020 
prejele skupaj 4,4 milijona evrov nepovratnih in 0,7 milijona evrov povratnih sredstev, 
s katerimi je bilo sofinanciranih 37 projektov v skupni vrednosti 33,5 milijona evrov. 
Izpostavimo lahko obnovo infrastrukture v Bohinjski Bistrici, Zdravstveni dom v Cerkljah 
na Gorenjskem in večletni projekt gradnje večnamenske dvorane v Žireh.

Investicije02
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je s svojimi ukrepi za spodbujanje podjetij 
pri vlaganju v raziskovalne, razvojne in inovacijske dejavnosti iz Gorenjske v obdobju 
te vlade finančno podprlo 27 podjetij oziroma njihovih projektov. Skupna vrednost 
dodeljenih sredstev tem podjetjem je bila približno 4,6 milijona evrov. 

V tej regiji so bila podjetja pri kandidiranju za javna sredstva uspešna predvsem pri 
ukrepih v podporo raziskovalno-razvojnim in inovacijskim projektom – takšnih je kar 16 
podjetij, ki so prijavili projekte v skupni vrednosti 2,3 milijona evrov. 

V okviru kriznega ukrepa, ki je bil izveden z namenom hitre pomoči gospodarstvu pri 
ohranjanju njihove investicijske in razvojne dejavnosti v času epidemije covida-19, je bilo 
osmim podjetjem dodeljenih približno 1,7 milijona evrov, kar je skoraj 220.000 evrov 
na podjetje za namen podpore produktov, ki pomenijo dodano vrednost za družbo, saj 
omogočajo lažje spopadanje s posledicami epidemije.

Mestna občina Kranj uspešno izvaja projekt Kovačnica – podjetniški inkubator z 
vrednostjo 2,5 milijona evrov in vrednostjo sofinanciranja 2,1 milijona evrov.

Prav tako se izvajajo vsi projekti za izgradnjo kolesarskih stez, projekt Mestne občine 
Kranj Kolesarska povezava Kokrica–Brdo–Predoslje z vrednostjo okoli 360.000 evrov in 
sofinanciranjem okoli 100.000 evrov pa je že končan.

Slovenija se je leta 2019 odločila za sodelovanje v programu za človeške in robotske 
raziskave v okviru Evropske vesoljske agencije in bo v program v obdobju 2020-2024 
vplačala skupno 2 milijona evrov. S tem bomo ustvarili možnost prebojnih mednarodnih 
in interdisciplinarnih raziskav na tem področju ter vzpostavili temelj za bodoče generacije 
biomedicinskih raziskovalcev pri odkrivanju vesolja. Nadgradnjo opreme tako imenovane 
človeške centrifuge v višini 1,6 milijona evrov pa je pokrila Evropska vesoljska agencija. 
Projekt je za Slovenijo pomemben ne le z vidika mednarodne prepoznavnosti, temveč 
tudi posrednih učinkov, kot so turizem in zapolnitev kapacitet v Planici izven sezone.
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Turizem03
Gorenjska je alpska regija z značilno raznoliko gorsko krajino. Naravno-geografsko 70 % 
Gorenjske predstavlja gorski svet, kar 40 % regije se nahaja nad 1.000 metri nadmorske 
višine, 68 % Gorenjske pokrivajo gozdna zemljišča. V regiji je 13 zavarovanih območij, zato ne 
preseneča, da tam ustvarijo kar petino vseh turističnih prenočitev v okviru celotne Slovenije, 
več kot polovico teh pa ustvarita občini Bled in Bohinj. 

V regiji je unovčenih 17 % vseh turističnih bonov, ki so bili izdani v letu 2020 v skupnem 
znesku več kot 37,5 milijonov evrov. Če je na prebivalca Slovenije unovčenih 115 evrov 
turističnih bonov, jih je na prebivalca gorenjske regije kar 182 evrov, v Kranjski Gori, ki v 
tej regiji prednjači po številu unovčenih turističnih bonov, pa kar 2572 evrov na občana. V 
Občini Bohinj, ki je po številu unovčenih turističnih bonov v regiji na drugem mestu, je bilo 
unovčenih 1999 evrov bonov na občana.



Predsednik vlade Janez Janša s soprogo in predsednico Evropske komisije 
Ursulo von der Leyen na Bledu ob obisku Evropske komisije v Sloveniji.

Otvoritev “človeške centrifuge” v Nordijskem centru Planica.

Foto: Nik Jevšnik

Foto: KPV



Načrti za naprej04
Regionalni razvojni program gorenjske razvojne regije za obdobje 2021/2027 predvideva 
projekte v skupni vrednosti 1,23 milijarde evrov, predvideno pa je sofinanciranje z 
evropskimi sredstvi in deležem slovenske udeležbe v višini 994 milijonov evrov.

V omenjenem programu posebej izpostavljamo projekt Bohinjska proga, ki zajema 
nadgradnjo Bohinjske proge (posodobitev omrežja), hidrološko sanacijo bohinjskega predora 
in vzpostavitev kolesarske poti skozi predor, strategijo upravljanja s kulturno dediščino 
Bohinjske železnice, nabavo namenskih voznih sredstev za regionalni železniški promet in 
vzpostavitev posebnih turističnih prevoznih produktov na Bohinjski progi. Vrednost projekta, 
ki naj bi se izvajal v obdobju 2021-2027, je 48,7 milijona evrov.

Predvidena je vzpostavitev podpornega okolja za razvoj družbenih inovacij in zagon podjetij, 
ki delujejo na področju socialne ekonomije s ciljem razvoja inovativnih produktov in storitev, 
ki ustrezajo potrebam urbanih in podeželskih lokalnih okolij. Predvidena vrednost projekta: 
1 milijon evrov.

Načrtovana je vzpostavitev doživljajskega parka Dežele učinkov, ki bo usmerjen v zmanjševanje 
negativnih vplivov turizma na lokalno okolje. Projekt temelji na uporabi digitalnih orodij in 
informacijskih tehnologij s ciljem oblikovanja unikatne ponudbe, ki gostom omogoča, da 
pridobijo znanja za razvoj pozitivnih družbenih učinkov prek svojih izbir in navad. V sklopu 
parka namerava regija ponuditi obiskovalcem izdelke lokalnih socialnih podjetij in drugih 
subjektov socialne ekonomije, ki temeljijo na načelu pravične trgovine in ohranjanja ter 
promocije industrijske in kulturne dediščine Gorenjske. Predvidena lokacija parka: okolica 
Kranja oziroma Brda, Bohinj, predvidena vrednost projekta: 2 milijona evrov.



Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek se je sestal s 
predstavniki planinskih društev z gorenjskega območja, tamkajšnjih turističnih 

organizacij in lokalnih skupnosti.
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V gorenjski regiji deluje šest samostojnih vrtcev, 19 vrtcev pri osnovni šoli in 11 zasebnih vrtcev. 
V vrtce je vključenih 8.395 otrok. Kranjski vrtci s 1.547 otroki spadajo med največje vrtce 
v Sloveniji. Deluje tudi osem razvojnih oddelkov, in sicer v občinah Kranj, Jesenice in Škofja 
Loka, v katere je vključenih 45 otrok s posebnimi potrebami. 
 
34 osnovnih šol skupno obiskuje 5.946 učenk in učencev, štiri osnovne šole s prilagojenim 
programom pa 292 učenk in učencev. V regiji deluje tudi sedem glasbenih šol, od tega ena 
zasebna, ki jih skupaj obiskuje 2.419 otrok.

V gorenjski regiji je deset zavodov, ki izvajajo srednješolske izobraževalne programe 
oziroma 13 srednjih šol, če štejemo organizacijske enote. V teh šolah se izobražuje 7.399 
dijakinj in dijakov, kar dobrih 86 odstotkov jih je iz gorenjske regije. Največ se šolajo na 
področjih splošnega izobraževanja, splošnega strokovnega izobraževanja ter elektrotehnike 
in računalništva.

Za šolsko leto 2021/2022 je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije 
v gorenjski regiji na novo razmestilo dva izobraževalna programa, in sicer program gimnazija 
– športni oddelek na Gimnaziji Franceta Prešerna Kranj in program kozmetični tehnik na 
Srednji gostinski in turistični šoli Radovljica.

V regiji se v tekočem šolskem letu programi mizar, oblikovalec kovin – orodjar, avtoserviser, 
avtokaroserist, strojni mehanik v Šolskem centru Škofja Loka ter programi elektrikar, 
slikopleskar – črkoslikar in zidar v Šolskem centru Kranj izvajajo tudi v vajeniški obliki. Regija je 
eno večjih središč za vajeniško izvedbo programov.

Mreža višjih strokovnih šol v državi omogoča izobraževanje vsem, ki si želijo nadaljevati 
izobraževanje v kratkih visokošolskih programih za opravljanje poklica na ravni srednjega 
menedžmenta. Na območju Gorenjske delujejo štiri javne višje strokovne šole, tri so 
organizacijske enote  šolskih centrov, Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled je 
samostojna. Poleg javnih višjih šol delujeta še dve zasebni višji šoli. Skupaj je v regiji 19 
višješolskih študijskih programov, ki jih obiskuje 1.354 študentk in študentov.
V gorenjski regiji so izvajalci izobraževanja odraslih javne organizacije (ljudske univerze, 
srednje šole) in zasebne organizacije. Regija je s temi programi dobro pokrita. 

Na Gorenjskem delujejo tudi domovi Centra šolskih in obšolskih dejavnosti, ki izvajajo 
pomoč šolam pri izvajanju šole v naravi. Te spodbujajo zdrav način življenja in pripomorejo 
k njemu ter razvijajo odgovoren odnos do narave. Na območju Gorenjske delujejo kar štirje 
domovi Centra šolskih in obšolskih dejavnosti (domovi Planica, Kranjska Gora, Trilobit in 
Bohinj). 



Celovita energetska prenova objektov na lokaciji 
Zlato polje v Kranju01

V letu 2020 so Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru, 
Dijaški in študentski dom Kranj, Šolski center Kranj in Gimnazija Franceta Prešerna v 
okviru skupnega projekta »Celovita energetska sanacija objektov na lokaciji Zlato polje 
v Kranju«  celovito energetsko prenovili pet javnih objektov in sistem daljnovodnega 
ogrevanja, ki so v njihovi lasti ali upravljanju.    

Investicija je bila večinoma izvedena po modelu javno-zasebnega partnerstva. Skupna 
vrednost investicije ob koncu projekta je znašala 4.472.709,33 evra, pri čemer je Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije (MISŽ) zagotovilo 2.717.534,94 
evra, od tega je bilo EU-sredstev 1.628.240,47 evra, sredstev iz integralnega proračuna 
pa 1.089.294,47 evra.

Nordijski center Planica 02
Gre za edini športni objekt, ki je v lasti Republike Slovenije. Je edini center na svetu, ki 
ima vse segmente skakalnic na enem mestu (sedem skakalnic in ena letalnica), notranji 
tekaški predor in zunanje tekaške proge. V sklopu centra so tudi vetrovnik (vertikalni in 
horizontalni), spust po jeklenici in interpretacijski center z muzejsko razstavo o zgodovini 
smučarskih skokov in poletov. Nordijski center Planica bo leta 2023 gostil svetovno 
prvenstvo v nordijskem smučanju.



Po desetih letih je vlada objavila javni 
razpis za sofinanciranje občinskih naložb v 

osnovne in glasbene šole ter vrtce.



Sofinanciranje občinskih investicij v vrtce in 
osnovno šolstvo 03

Na podlagi letošnjega razpisa za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v 
Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021–2024 in sklepa vlade, ki je odločila, da se 
MIZŠ zagotovijo dodatna sredstva v ta namen, je bilo za sofinanciranje izbranih tudi več 
projektov iz gorenjske regije. 

Odobrena sredstva za:

za gradnjo vrtca ob osnovni šoli dr. Janeza Mencingerja (BOHINJ)

za telovadnico ob osnovni šoli Poldeta Stražišarja (JESENICE) 

za športno dvorano s širitvijo osnovne šole 
Matije Valjavca (PREDDVOR)

za rekonstrukcijo in dozidavo osnovne šole 
Jela Janežiča (ŠKOFJA LOKA)

za gradnjo prizidka vrtca Agata Poljane (GORENJA VAS – POLJANE)

za podružnično osnovno šolo in vrtec Palček (JEZERSKO)

za rekonstrukcijo in dozidavo osnovne šole in 
podružnične osnovne šole Kokrica – vrtec (KRANJ)

za gradnjo prizidka vrtca v Mojstrani (KRANJSKA GORA)

za prostore za tamkajšnji vrtec (RADOVLJICA)



za izobraževalno in športno središče Križe (TRŽIČ)

za dodatne prostore v osnovni šoli Železniki (ŽELEZNIKI)

za ureditev nove kuhinje v osnovni šoli (ŽIRI)

Skupna vrednost dvanajstih projektov je 10.648.229,20 evra. 

Tudi na področju investicij v srednješolsko infrastrukturo so načrtovani trije projekti: obnova 
objektov Srednje šole Jesenice, energetska sanacija Srednje ekonomske, storitvene in 
gradbene šole Kranj ter izgradnja telovadnice Gimnazije Kranj.
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Poplavna varnost in zaščita pred zemeljskimi 
plazovi01

V občini Gorenja Vas - Poljane so se konec oktobra 2021 končala gradbena dela za 
povečanje poplavne varnosti Poljanske Sore na območju Poljan nad Škofjo Loko. 
Vrednost del je 3,3 milijona evrov, od tega je Direkcija RS za vode iz sklada za vode 
zagotovila 2,4 milijona.

Na območju Škofje Loke je predvidena tudi gradnja celovitih vodnogospodarskih 
ureditev. Namen investicije sta ureditev vodne infrastrukture in izboljšanje poplavne 
varnosti v Škofji Loki na območju pomembnega vpliva poplav Selške in Poljanske Sore ter 
Sore do območja Suhe. Ocenjena vrednost projekta je približno 10 milijonov evrov.

MOP v občinah Bled, Gorenja vas – Poljane, Jesenice, Kranjska Gora, Preddvor, Tržič in 
Železniki sofinancira številne projekte zaščite pred zemeljskimi plazovi v skupni vrednosti 
približno 8,7 milijona evrov, od tega bo 6,7 milijona evrov zagotovljenih iz Načrta za 
okrevanje in odpornost.

Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije (MOP) v gorenjski regiji izvaja številne 
projekte na področju poplavne varnosti in zaščite pred zemeljskimi plazovi, projekte vodovodne 
oskrbe ter čiščenja in odvajanja odpadnih voda. V regiji je v prihodnjih letih načrtovana 
izgradnja 285 novih najemnih stanovanj.

Nova najemna stanovanja02
MOP do leta 2026 na območju države načrtuje zagotovitev vsaj 5000 dodatnih javnih 
najemnih stanovanj. 

V tem okviru ima Stanovanjski sklad (SSRS) v gorenjski regiji načrtovane projekte:
- Kranj, Ob Savi, 1. faza: 187 stanovanj (do leta 2023)
- Jesenice: 43 stanovanj (do leta 2023)
- Kranj, Ob Savi, 2. faza: 55 stanovanj (do leta 2025)



Kohezijski projekti03
V občinah Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur, Komenda, 
Vodice, Kranj in Radovljica se izvajajo projekti za izboljšanje oskrbe s pitno vodo v skupni 
vrednosti 24,7 milijona evrov, od tega je iz kohezijskih skladov zagotovljenih 9,6 
milijona evrov, iz proračuna pa 1,7 milijona.

V občinah Gorje, Radovljica, Kranj, Škofja Loka, Tržič in Jesenice se izvajajo projekti 
odvajanja in čiščenja odpadnih voda v skupni vrednosti 27 milijonov evrov, od tega je iz 
kohezijskih skladov zagotovljenih 11,5 milijona evrov, iz proračuna pa 2 milijona evrov.

V občini Železniki poteka projekt protipoplavne ureditve porečja Selške Sore v vrednosti 
34,3 milijona evrov, EU bo prispevala 17,9 milijona evrov, proračun 3,1 milijona, sklad za 
vode pa 11,7 milijona.

Pregledna situacija državnega prostorskega načrta.



Z evropskimi sredstvi se v Kranju sofinancirata dozidava in rekonstrukcija vrtca in osnovne 
šole Simona Jenka, prizidek telovadnice in zunanje igrišče osnovne šole Staneta Žagarja, 
prenova objekta na Cankarjevi ulici 2 ter prenova stanovanj. Skupna vrednost projektov 
je 10,5 milijona evrov, iz kohezijskih skladov je zagotovljenih 5,9 milijona evrov, iz 
proračuna pa 1,4 milijona.

Evropska sredstva so namenjena še za projekt Vrh Julijcev za izboljšanje stanja vrst 
in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku (2,9 milijona evrov iz kohezijskih 
skladov, 737.000 iz proračuna) in za projekt izboljšanja stanja barij v osrednji Sloveniji in na 
Gorenjskem (1,5 milijona evrov iz kohezijskih skladov, 391.000 evrov iz proračuna).

V proračunu za prihodnje leto namenjamo 157 mio € več sredstev za varovanje okolja in 
okoljsko infrastrukturo.
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V gorenjski regiji imamo 6.259 kmetijskih gospodarstev, povprečna velikost kmetijskega 
gospodarstva pa v tej regiji znaša 7,41 hektarja. Kmetijska gospodarstva na tem območju 
obdelujejo 32.245 hektarjev kmetijskih površin. Registriranih je 624 kmetij z dopolnilno 
dejavnostjo. V letu 2020 je bilo v v ekološko kmetovanje vključenih 259 kmetijskih gospodarstev, 
ki so obdelovala 2.572 hektarjev kmetijskih površin. To predstavlja 4,9 odstotka vseh EKO 
površin oziroma sedem odstotkov vseh kmetijskih gospodarstev, vključenih v ekološko 
kmetovanje. Na območju Gorenjske delujeta dve Lokalni akcijski skupini (LAS), in sicer LAS 
Gorenjska košarica in LAS loškega pogorja.

Projekti v okviru LAS Gorenjska košarica

Semenjalnica01
S projektom smo okrepili podjetniške aktivnosti in zagotovili ustrezno infrastrukturo 
za izboljšanje kakovosti življenja na podeželju. S spodbujanjem ekološkega in 
biodinamičnega kmetijstva, vključevanjem ponudnikov v verige vrednosti ter promocijo 
ekološko pridelane hrane smo povečali dodano vrednost ter razvoj novih izdelkov in 
storitev, s tem pa prispevali k ohranjanju in razvoju podeželja.

Med projektom smo izboljšali infrastrukturo in opremo, izboljšali organizacijo dela 
hranilnice, vzpostavili pridelavo semen, pripomogli k ohranjanju avtohtonih semen in 
spodbudili vpeljavo ekološke ponudbe v gostinskih obratih. 

V sklopu projekta je bilo ustvarjeno tudi novo delovno mesto, vezano predvsem na 
področje ohranjanja biodiverzitete ter strokovne in trženjske podpore pridelovalcem. Za 
izvedbo projekta je bilo izplačanih 99.000 evrov. 

Projekti v okviru LAS Gorenjska košarica

Kulinarično popotovanje – Okusi Gorenjske 02
S projektom Kulinarično popotovanje – Okusi Gorenjske spodbujamo inovativno pripravo 
narodnih jedi z vključitvijo lokalno pridelane hrane, ki ustreza standardom kakovosti.  Pri 
tem smo povezali turistične deležnike z lokalnimi pridelovalci hrane. Lokalni turistični 
ponudniki so oblikovali in izvedli tudi testni preizkus kulinaričnega popotovanja na 
podeželskih dogodkih, vključno s promocijskimi aktivnostmi. Za projekt je bilo izplačanih 
skoraj 37 tisoč evrov. 



Projekti v okviru LAS Gorenjska košarica

Gorenjske ribe03
Namen projekta je izboljšati poznavanje in povečati porabo ribjih izdelkov na Gorenjskem. 
Pri projektu sodelujejo Poslovno podporni center BSC, Gostinstvo Jezeršek, Kmetijsko 
gozdarska zbornica Slovenije in ribogojnica Vodomec. Izvajalci želijo vzpostaviti stalne, 
tj. dolgoročne infrastrukturne (prostori, oprema) in neinfrastrukturne (znanja, programi 
za izobraževanje, trenerji …) pogoje za celovito uvajanje in promocijo ribje prehrane, npr. 
s stalnim programom vključevanja in izobraževanja ključnih akterjev (kuharji). Zagotoviti 
želijo znanje in motivacijo akterjev skozi celotno verigo - od ribogojca do porabnika 
– in na ta način oblikovati nove priložnosti pri ustvarjanju dodatnih prihodkov in novih 
delovnih mest. Razvili bodo nove izdelke in jedi, ki bodo prilagojeni ciljnim skupinam, 
vzpostavljena pa bo tudi infrastruktura za dolgoročno uvajanje ribje prehrane. Sem sodi 
tudi širjenje znanja in ozaveščenosti med kuharji ter promocija jedi pri potrošnikih. Za 
izvedbo projekta je bilo izplačanih nekaj več kot 137 milijonov evrov. 

Projekt programa razvoja podeželja (PRP)

Tilen Soklič – prejemnik priznanja NEWBIE za nove 

pristopnike v kmetijstvu (projekt PRP) 

04

Tilen Soklič s kmetije Pr´Andreco iz Zgornjih Gorij je prejel nagrado za najboljšega 
novega pristopnika. Sedaj uspešno trži svoje pridelke na lokalni tržnici, saj želi, da bi ljudje 
kupovali kakovostnejšo in lokalno pridelano hrano. Med drugim vzgaja šparglje in ribez, 
ki je lokalno značilen. V sklopu evropskega projekta NEWBIE partnerji projekta raziskujejo 
vstopne in poslovne modele novih pristopnikov v kmetijstvo. Tilen Soklič je nagrado 
prejel kot začetnik v kmetijstvu, ki uspešno gradi svoj poslovni model. 

(foto: Freepik.com)



Projekt programa razvoja podeželja (PRP)

Kmetijsko gozdarska zadruga Škofja Loka: Povezani 

smo na trgu močnejši 

05

Loška zadruga je ena večjih zadrug na Gorenjskem, ki povezuje več kot 470 članov. V 
več kot 120-letni zgodovini od ustanovitve se je uspešno prilagajala potrebam kmetov s 
škofjeloškega področja, Poljanske doline in Selške doline in trgu ter uspešno kljubovala 
vsem družbenim in tržnim spremembam. Na Loški zadrugi se trudijo dati možnost 
lokalnim kmetijam, da ponujajo in prodajajo domače dobrote tudi prek zadružnih 
trgovin, zato so oblikovali posebno blagovno znamko in mesto v živilskih trgovinah, tako 
imenovani Domači kotiček. Za namen oblikovanja in delovanja skupine proizvajalcev 
je bilo leta 2020 nekaj več kot 69 tisoč evrov iz naslova Programa razvoja podeželja 
2014–2020.

VrHJulijcev – Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v 

Triglavskem narodnem parku (kohezijski projekt) 06
Projekt naslavlja izboljšanje stanja gorskih in gozdnih habitatov ter vrst Natura 2000 
znotraj Triglavskega narodnega parka. Vodilni partner je Triglavski narodni park, partnerji 
pa so Občina Tolmin, Turizem Bohinj, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Zavod za 
ribištvo Slovenije, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Planinska zveza Slovenije, 
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije in Zavod za gozdove Slovenije (ZGS). 
V okviru projekta se v gozdovih izvajajo ukrepi za uspešno pomlajevanje gozda, izboljšanje 
stanja divjega petelina, ohranjanje visokogorskih planin s čiščenjem zaraščenih površin, 
usmerjanje obiska in odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst. Vrednost celotnega 
projekta je 3,6 milijona evrov, od tega je približno 400.000 evrov namenjenih 
gozdarstvu.

Obisk ministra Podgorška na Gorenjskem marca 2021. (foto: MKGP)



Obisk ministra Podgorška na Gorenjskem marca 2021. (foto: MKGP)

Za izboljšanje stanja ekosistemov in ohranjanje 

kvalifikacijskih vrst na območju Natura 2000 na Jelovici 07
Projekt naslavlja izboljšanje stanja gozdnih habitatov in vrst Natura 2000 na Jelovici. 
Vodilni partner je CIPRA Slovenija, partnerji pa so Občina Železniki, Razvojna agencija 
Sora d.o.o., Zavod RS za varstvo narave, CIPRA International in Zavod za gozdove Slovenije 
(ZGS). V gozdovih se izvajajo ukrepi za uspešno pomlajevanje gozda, izboljšanje stanja 
gozdov, ohranjanje visokogorskih planin s čiščenjem zaraščenih površin, usmerjanjem 
obiska in pripravo strategije obiskovanja Jelovice. Vrednost celotnega projekta je 1,1 
milijona evrov, od tega je približno 400.000 evrov namenjenih gozdarstvu.



Ribja kulturna dediščina08
Z izvedbo projekta se je razvil načrt predstavljanja in spoznavanja ribje kulturne dediščine 
na Gorenjskem in izpeljal Mrežni Ribji festival Gorenjske. Uredila in opremila se je tudi 
lokacija za interpretacijo vsebin ribje kulturne dediščine v Bohinju (12 tematsko označenih 
stojnic) in v Zgornji Bohinjski dolini. Izpeljal se je tudi sklop izobraževalnih aktivnosti za 
krajinsko urejanje novih potencialnih lokacij za izobraževanje o ribji kulturni dediščini 
na Gorenjskem. Pri partnerju Turizem Bohinj se bo zaposlila nova oseba, ki bo skrbela 
za aktivno nadaljevanje aktivnosti in uporabo rezultatov. Za izvedbo projekta je bilo 
izplačanih nekaj več kot 132.000  evrov.

Turizem ribjih doživetij09
Namen projekta je razvoj turističnih produktov oz. paketov ribjih doživetij, pri čemer bi 
na lokaciji širšega območja jezera Črnava izvedli te produkte in pakete z vzpostavitvijo 
potrebne opreme, znanj in veščin ter promocijo, na številnih drugih vodnih lokacijah bi 
pa izvedli podjetniške in izobraževalne turistične delavnice za razvoj ideje in povečanje 
potrebnih znanj za njihovo izvedbo. Na ta način bi se na številnih vodnih lokacijah začel 
razvoj omenjenih produktov oz. paketov. To bi prineslo pozitiven vpliv na ribogojstvo, 
uživanje ribjih jedi in razvoj z ribami povezanega aktivnega turizma. Skupna vrednost 
projekta je nekaj manj kot 200 tisoč evrov. 

Ministra Podgoršek in Cigler Kralj podpisujeta poziv k javnemu naročanju ekoloških, lokalno pridelanih 
živil ter živil iz shem kakovosti. (foto: MKGP)
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Izboljšanje prostorskih razmer za uslužbence 
in stranke

01
V prostorih Upravnega centra na Jesenicah smo v letu 2021 z nadgradnjo dveh vrtljivih vrat 
na vhodu v upravni center omogočili lažji in varnejši dostop gibalno oviranim osebam, 
za dostop v višja nadstropja stavbe pa je na voljo dvigalo. V naslednjih mesecih bomo 
v vhodni avli oziroma čakalnici upravne stavbe uredili še klopi, s čimer bomo strankam 
zagotovili ustreznejši prostor med čakanjem na sprejem.

Po odprtju novega potniškega terminala na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana smo z 
družbo Fraport Slovenija d. o. o. sklenili novo najemno pogodbo in uslužbence Oddelka 
za carinjenje preselili v primernejše prostore. Poleg boljših pogojev za delo je zdaj na voljo 
tudi dovolj prostora za pregled blaga in ločen prostor za osebni pregled.

Med večjimi investicijami v letu 2022 je načrtovana menjava stavbnega pohištva na 
objektu Upravne enote Tržič.

Ministrstvo za javno upravo tudi v gorenjski statistični regiji z vrsto ukrepov državljanom 
omogoča 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.

Ukrepi za lažjo dostopnost upravnih storitev02
Za lažjo dostopnost upravnih storitev (predvsem zaradi preprečevanja širjenja okužb z 
covidom-19) je bil na upravnih enotah gorenjske regije vzpostavljen sistem naročanja 
strank (UE Jesenice, Tržič in Kranj), na nekaterih pa tudi dodatne klicne številke za 
naročanje (UE Radovljica in Kranj). Kjer je bil interes strank za pridobitev digitalnega 
potrdila ter mobilne identitete smsPASS povečan, pa so upravne enote državljanom 
to storitev omogočale ves poslovni čas, ne le v času uradnih ur (na UE Jesenice, Kranj, 
Radovljica, Škofja loka in Tržič). UE Radovljica je zagotavljala sprejem vlog za pridobitev 
digitalnega potrdila in mobilne identitete smsPASS tudi na Krajevnih uradih Bled in 
Bohinjska Bistrica.

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/
SIGEN-CA). Za bolj obremenjene upravne enote v Sloveniji se vzpostavlja tudi klicni center 
za stranke.

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 omogočili več dodatnih začasnih 
prijavnih točk – v Gorenjski regiji je trenutno 12 prijavnih mest, kjer si prebivalci lahko 
uredijo svojo e-identiteto.



Zakon o finančni razbremenitvi občin03
Z ZFRO smo občine finančno in upravno razbremenili, hkrati pa so se povečali tudi 
nekateri prihodki občin. Zakon občinam na letni ravni prinaša več kot 70 milijonov evrov 
prihrankov.

Občine smo finančno razbremenili. Država je med drugim 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 mrliškoogledne službe.

Povečajo se nekateri prihodki občin. Zvišuje se na primer upravna taksa za izdelavo 
lokacijske informacije, ki je odslej plačljiva tudi za notarje.

Občine smo upravno razbremenili, kar bo posredno vplivalo na zmanjšanje njihovih 
stroškov. Tako bo na primer sprejemanje programa izobraževanja odraslih potekalo za več 
let skupaj, ne več nujno vsako leto, poenostavljeno je plačevanje prispevkov za določene 
skupine zavarovanih oseb. 

V obeh primerih gre za rezultate odličnega sodelovanja na medinstitucionalni ravni 
– sodelovanja med državnimi organi in občinami v okviru delovne skupine za lokalno 
samoupravo, ki jo je v tem mandatu ustanovil minister za javno upravo Boštjan Koritnik.

Zakon občinam na letni ravni 
prinaša več kot 70 milijonov 

evrov prihrankov.

Z elektronskimi postopki prispevamo k digitalizaciji poslovanja občin. Na portalih   
“https://e-uprava.gov.si/podrocja/drzava-druzba/storitve-obcin.html” 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). Veseli nas, da so se v projekt, ki je sicer šele v začetni fazi, že vključile nekatere 
občine v regiji (Tržič, Žiri, Žirovnica), 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.



Dvig povprečnine občinam04
Skupno se je v tem mandatu občinam povprečnina povečala za skoraj 60 evrov. V 
letu 2021 znaša 628,20 evra. 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. To pomeni tudi dvig nepovratnih sredstev za 
sofinanciranje občinskih investicij za leto 2022 na 79,5 milijona evrov in za leto 2023 
na 79,7 milijona evrov. 

Glede na leto 2021 bodo čez dve leti (2023) občine na Gorenjskem prejele od približno 
27.000 evrov (Jezersko) pa do 865.000 evrov (Kranj) več sredstev v občinski proračun iz 
naslova primerne porabe, izračunano glede na število prebivalcev. To sicer predstavlja 
polovico vseh prihodkov občin.

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.

Boštjan Koritnik



Zagotavljamo sredstva za večjo pokritost s 
širokopasovnim omrežjem
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V teku je javni razpis za gradnjo odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije 
(GOŠO 5). V gorenjski regiji je ugotovljenih 767 tako imenovanih belih lis in z GOŠO 5 
jih bomo pokrili nekaj manj kot 50 odstotkov. Po treh odpiranjih vlog so bile trenutno 
za sofinanciranje v skupni višini nekaj manj kot 1,2 milijona evrov izbrane bele lise 
v občinah Cerklje na Gorenjskem, Preddvor in Žiri – v teh občinah bo po izgradnji 
zagotovljena skoraj 100-odstotna pokritost. Četrto, zadnje odpiranje prispelih vlog bo 
konec decembra 2021, gradnja omrežij pa bo izvedena v naslednjih dveh letih (najpozneje 
jeseni leta 2023). 

Za boljši pregled smo na Ministrstvu za javno upravo pripravili in prvič objavili natančen grafični 
prikaz in iskalnik belih lis - gospodinjstev, na katerih širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in hkrati 
za njeno gradnjo ni tržnega zanimanja.
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Digitalizacija z eksponentno hitrostjo prodira v vse pore življenja in organizacijskega delovanja. 
Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo je začela delovati 1. avgusta 2021. 
Glavni namen te službe sta povečanje digitalnih veščin ter pospešitev digitalne preobrazbe 
prebivalcev in organizacij tako v javnem sektorju, gospodarstvu kakor tudi celotni družbi.

Strateški svet za digitalizacijo je za pospešitev digitalne preobrazbe Slovenije vladi junija 
predlagal 40 ključnih ukrepov. Te ukrepe je vlada potrdila, naloga novoustanovljene službe 
pa je koordinacija z drugimi resorji in čim hitrejša izvedba ukrepov. 

Služba vlade za digitalno preobrazbo je prednostne ukrepe že začela izvajati in koordinirati. 
Mednje spada digitalizacija celotnega postopka pridobivanja e-gradbenega dovoljenja prek 
portala, ki bo omogočal oddajo, vodenje in spremljanje vloge. Portal bo vlagateljem in 
pristojnim organom omogočal vpogled v status in fazo reševanja vloge, s tem pa izboljšal 
preglednost in hitrost postopka. Informativni izračun otroških dodatkov in drugih prejemkov 
iz naslova družinske politike bo uveden po 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. Prejšnji teden je začelo delovati virtualno upravno okence, ki omogoča, 
da lahko državljani od doma urejajo upravne in druge storitve javne uprave: naročanje na 
storitve, izmenjavo dokumentov, digitalno podpisovanje in izvajanje plačil.

Novembra je vlada sprejela pravno podlago, ki bo že kmalu omogočila odpiranje 
bančnih in kripto računov “na daljavo” prek varne videoidentifikacije. Tako bo bistveno 
poenostavljeno sklepanje novih poslovnih razmerij, zlasti 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 oziroma solastništvu pritegnil vodilna svetovna tehnološka podjetja. Cilj sta razvoj 
in prenos vrhunskih inovacij v slovensko in širše evropsko gospodarstvo. 

Posebni 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 ter vključen v obrambo države in njene 
pomembne 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 opredeljujemo funkcionalne in tehnične zahteve za uvedbo samodejnega 
podnaslavljanja TV-programov. Pilotni projekt Samodejno podnaslavljanje TV programov 
bo končan v sredini decembra. S tem bo osebam z izgubo ali okvaro sluha omogočeno 
spremljanje TV-oddaj, ki potekajo v “živo”, v realnem času, s tem pa bo uresničen tudi temeljni 
cilj projekta, to je zagotavljanje pravice do informiranja in obveščenosti oseb z okvaro sluha v 
njim prilagojenih tehnikah. 

Za namene spodbujanja vseživljenjskega učenja digitalnih veščin bo prihodnje leto 
namenjenih več kakor 30 milijonov evrov. V pripravi je zakonska podlaga za uvedbo t. 
i. digitalnega bona, ki ga bodo upravičenci lahko unovčili pri ponudnikih izobraževanj in 
usposabljanj na področju digitalnega opismenjevanja, s posebnim poudarkom na uporabi 
spletnih storitev javne uprave. 

Za 5.000 najbolj ogroženih starostnikov, invalidov in težjih kroničnih bolnikov pa bo 
zagotovljeno sistemsko financiranje za storitve e-oskrbe na domu ob pomoči že razvitih 
in preizkušenih orodij s tega področja. S tem bo vsem vključenim uporabnikom omogočena 
celovita institucionalna zdravstvena oskrba ob stalnem spremljanju njihovega fizičnega in 
duševnega stanja.

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



Slovenija je letos občutno napredovala na indeksu 
digitalnega gospodarstva in družbe in se tako prvič v 

svoji zgodovini prebila nad evropsko povprečje. 
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Gorenjska na severu meji z Avstrijo oziroma z Zvezno deželo Koroško, na svojem skrajnem 
severozahodu pa z Italijo oziroma s skrajnim severovzhodnim kotom Avtonomne dežele 
Furlanije-Julijske krajine, imenovanim Kanalska dolina. V obeh mejnih regijah omenjenih 
dveh držav živi številčna in dobro organizirana avtohtona slovenska narodna manjšina, 
pri čemer je avtohtona slovenska narodna manjšina na Koroškem, tako v pogledu 
razvitosti narodnostne oziroma manjšinske infrastrukture kakor tudi v pogledu splošne 
stopnje slovenske narodne zavesti in samozavesti, občutno razvitejša od skupnosti 
Slovencev v Kanalski dolini.

Povezanost in sodelovanje različnih družbenih struktur gorenjske statistične regije z 
organizacijami Slovencev na Koroškem in z organizacijami Slovencev v Kanalski dolini 
objektivno ne dosegata ravni povezanosti, ki obstaja med organizacijami zamejskih 
Slovencev in različnimi družbenimi strukturami nekaterih drugih slovenskih regij, 
npr. Koroške, Goriške, Obalno-Kraške in Pomurske, določeno sodelovaje in določeno 
povezovanje pa seveda obstajata tudi v tej regiji. Tesnejšo povezanost nedvomno vsaj do 
neke mere preprečuje neugoden geografski dejavnik, saj Gorenjsko in Koroško ločuje 
visok greben alpske verige Karavank. Kanalska dolina pa je - za slovenske razmere - kar 
nekoliko oddaljena od večjih in pomembnejših krajev regije (Kranj, Jesenice, Radovljica, 
Škofja Loka).

Med strukturami, ki izkazujejo določeno povezovanje in sodelovanje s slovenskim 
zamejstvom in izseljenstvom, omenjamo na tem mestu naslednje:

Gornjesavski muzej Jesenice, ki vključuje muzeje v Ratečah, Kranjski gori, Slovenski 
planinski muzej v Mojstrani in pet muzejev na Jesenicah, je poglavitna muzejska ustanova 
zgornjega, severozahodnega dela gorenjske regije. V svoje dogodke, zlasti etnografske 
in sorodne razstave, zelo pogosto in kakovostno vključuje organizacije ter pripadnike 
slovenskih skupnosti iz zamejstva, mnogokrat pa s svojimi razstavami, zbirkami in 
dogodki Gornjesavski muzej tudi sam gostuje v zamejstvu; predvsem na Koroškem in v 
Kanalski dolini.

Časnik Gorenjski glas je poltednik, ki pokriva celotno Gorenjsko, pri svojem poročanju 
pa redno sega čez državno mejo ter precej poroča o položaju in delovanju zamejskih 
Slovencev, zlasti Slovencev na Koroškem. Eden od novinarjev (trenutno Jože Košnjek) 
redno pokriva tematiko in problematiko koroških Slovencev. Mogoče je torej reči, da 
Gorenjski glas sodi med tiste slovenske regionalne oziroma lokalne liste, ki načrtno in 
razmeroma redno prinašajo svojim bralcem tudi vsebine o zamejskih Slovencih.

Frančiškanski samostan Brezje, z baziliko in Slovenskim Marijinim narodnim svetiščem, 
je cerkvena ustanova, ki jo v organizirani in neorganizirani obliki obiskuje izredno veliko 
slovenskih rojakov iz zamejstva in izseljenstva. Glavna in najbolj množična srečanja so 
vsako leto na prvo julijsko nedeljo, ki je v Cerkvi na Slovenskem posvečena Slovencem 
v zamejstvu in po svetu (nedelja Slovencev po svetu). Slovenski frančiškani, pripadniki 
brezjanske Frančiškove družine pa še posebej, so znani po svojem predanem delu med 
slovenskimi izseljenci v Avstraliji in Združenih državah Amerike.



Velika večina zemljišč na skrajnem vzhodnem koncu Kanalske doline (IT) in v gorski 
dolini Belopeških jezer (IT) je last slovenskih državljanov, kmetov dvolastnikov iz stare 
gornjesavske vasi Rateče. Do masivnega dvolastništva je prišlo, ko so po končani prvi 
svetovni vojni, novembra 1918, Italijani zasedali ozemlja slovenskih dežel (Goriške, Istre in 
Kranjske). Po njihovem prvotnem načrtu naj bi v Kanalski dolini zasedli samo področje 
dežele Koroške do severozahodne kranjske deželne meje na Belem potoku. 

Komaj vzpostavljene slovenske oblasti pod vodstvom Narodne vlade za Slovenijo pa niso 
bile v stanju nuditi praktično nobenega pravega odpora prodirajočemu italijanskemu 
okupatorju. Poleg tega je slovenska politika naivno verjela, da se bodo vsi mejni problemi 
pravično uredili na poznejši mirovni konferenci s pomočjo nepristranskih velikih sil, kar pa 
se ni zgodilo. Italijani so se v Kanalski oziroma Savski dolini ustalili šele na razvodnici med 
Savo in Dravo. Slabo polovico tedanje katastrske občine Rateče, natančno 23,73 km2, so 
takrat zasedli Italijani, kar je ostalo vse do danes. Ne glede na to so bila skoraj vsa zemljišča 
na tem izgubljenem ozemlju (in so še) v lasti Ratečanov, Italiji pa so pripadle tudi štiri 
malce stran od vasi ležeče rateške slovenske domačije. 

Ena od njih je domačija stare slovenske rodbine Benet, v kateri še danes živi Roman 
Benet, edini Slovenec, ki je osvojil vseh štirinajst osemtisočakov na svetu; skupaj z ženo 
sta tudi edini zakonski par na svetu, ki je skupaj osvojil vse osemtisočake. Ker je gospod 
Benet vselej tudi močno podpiral slovenski alpinizem, mu je slovenska vlada – na pobudo 
Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu – leta 2018 podelila slovensko državljanstvo. 

Za ohranjanje pravic rateških dvolastnikov in Slovencev na italijanski strani skrbi Društvo 
dvolastnikov Rateče, ki si zaradi izvajanja svojega zelo posebnega in zelo pomembnega 
poslanstva zasluži pozornost ter podporo institucij in predstavnikov slovenske države.

Ministrica dr. Helena Jaklitsch pri Slovencih v Kanalski dolini. (foto: USZS)



Ministrstvo za zunanje zadeve že 16 let zapored v Festivalni dvorani na Bledu 
organizira Blejski strateški forum (BSF). Gre za vodilno mednarodno konferenco 
v srednji in jugovzhodni Evropi. BSF je vključujoča platforma, na kateri se združuje 
pester nabor ljudi iz diplomacije, politike, gospodarstva, zasebnega in javnega sektorja 
ter akademskega okolja, ki na Bledu vsako leto razpravljajo o ključnih globalnih izzivih 
sedanjosti in prihodnosti. Letos je forum predstavljal tudi enega osrednjih dogodkov 
slovenskega predsedovanja Svetu EU z rekordno udeležbo visokih gostov. Gostili 
smo: 485 udeležencev, 188 govorcev, 26 panelov in 44 partnerjev. Skupaj smo imeli 42 ur 
razprav. Od visokih gostov smo na Bledu gostili 5 predsednikov držav, 12 predsednikov 
vlad, 10 zunanjih ministrov, 14 ministrov in 27 predstavnikov mednarodnih organizacij.

Rdeča nit letošnje razprave je bila prihodnost Evrope, ena od štirih prednostnih nalog 
slovenskega predsedovanja Svetu EU. Forum je ponudil strateške razprave o skupnih 
izzivih, od gospodarskega okrevanja po pandemiji covida-19, skupnih vrednot, boja 
proti dezinformacijam, dekarbonizacije transporta, podnebnih sprememb in potrebnih 
odzivih nanje, digitalnega in transatlantskega sodelovanja do evropske obrambe, širitve 
Unije in sodelovanja z indopacifiško regijo ter drugimi globalnimi partnerji. V razpravo 
so bili poleg najvišjih predstavnikov evropskih institucij in voditeljev držav Unije vključeni 
tudi predstavniki držav Zahodnega Balkana. 

Ministrstvo za zunanje zadeve prav tako ponuja pomoč podjetjem gorenjske statistične 
regije pri vstopu na tuje trge, širitvi poslovanja v tujini oziroma pri reševanju morebitnih 
težav pri poslovanju na tujih trgih. Kot primer dobrega sodelovanja izpostavljamo podjetje 
Elan. Predstavniki podjetja Elan so bili večkrat del delegacij pri obiskih gospodarskih 
delegacij v tujini, ki jih je organiziralo zunanje ministrstvo. Doslej smo organizirali dva 
dogodka za tuje veleposlanike, in sicer na sedežu podjetja Elan v Begunjah, in testiranje 
Elanovih smuči v Kranjski Gori. Dva predstavnika Elana sta se 26. novembra 2021 prav 
tako udeležila slovesnega odprtja Konzulata Republike Slovenije v Bolzanu, kar je dobra 
priložnost za promocijo podjetja na Južnem Tirolskem. 

Poleg omenjenega Ministrstvo za zunanje zadeve tesno sodeluje s podjetji Iskratel, Lotrič 
Meroslovje in Fraport d.o.o. Državni sekretar dr. Stanislav Raščan se je septembra 2021 
udeležil slovesnega dogodka ob odprtju neposredne letalske linije med Ljubljano in 
Dubajem. 

Minister dr. Anže Logar (foto: gov.si/STA)
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DOSEŽKI
Ohranjanje in varovanje kulturne dediščine je ena od prednostnih nalog Ministrstva za 
kulturo. V gorenjski regiji bomo v letih 2021 in 2022 z 919.872,44 evra finančno podprli 
obnovitvena, konservatorsko-restavratorska in vzdrževalna dela nepremične kulturne 
dediščine. Finančna podpora bo porazdeljena med sakralno, memorialno in profano 
stavbno dediščino.

Na Blejskem otoku smo v letu 2021 s 76.416,48 evra sofinancirali obnovo nekdanje 
proštije, prvotno zgrajene za bivanje duhovnika (prošta). V njenih prostorih so ob obisku 
otoka prespali tudi številni romarji. Proštiji, ki je bila sprva pritlična, so vrhnje nadstropje 
dodali leta 1787. V obnovljeni proštiji danes delujejo etnološka ustvarjalnica, prodajna 
galerija in muzej. V letu 2022 sta na Blejskem otoku predvidena še restavriranje in obnova 
zunanje fasade ter zunanjega in notranjega stavbnega pohištva stavbe puščava. Dela bomo 
sofinancirali s 50.625,24 evra.

V letu 2021 zaključujemo obnovo staroslovanskega najdišča na Ajdni nad Žirovnico, ki je 
najvišje ležeče najdišče v državi – ima 1046 metrov nadmorske višine. Gre za naselbino iz 
6. stoletja, ki je zgrajena na treh terasah na vzpetini. Najdišče obsega približno 25 bivalnih 
objektov. Staroslovansko najdišče se bo za obiskovalce odprlo decembra 2021.

Gorenjski muzeji, ki so pristojni za področje arheologije, etnologije, likovne umetnosti 
in zgodovine na območju regije, predstavljajo zgled regijskega povezovanja muzejev. 
Pripravili so nekaj skupnih uspešnih projektov, med drugim Gorenjsko muzejsko-planinsko 
transverzalo – popotnik na poti od hriba do hriba obišče tudi vse gorenjske muzeje. Delovanje 
petih gorenjskih muzejev v letu 2021 sofinanciramo z 1.951.107,00 evri. 

Baletna uprizoritev baleta Povodni mož po idejni zasnovi in v koreografiji Edwarda Cluga in v izvedbi 
Slovenskega narodnega gledališča Maribor (foto: gov.si)



V letu 2021 smo za obnovo dislocirane enote Gornjesavskega muzeja Jesenice – Ruardove 
graščine namenili 111.234,34 evra. Obnova poteka mnogo počasneje kot predvideno, ker je 
prisotnost gobe bistveno bolj razširjena kot pričakovano. V obnovljeni graščini je predvidena 
stalna postavitev dediščine železarstva.

Na področju uprizoritvenih umetnosti deluje Prešernovo gledališče Kranj, ki organizira Teden 
slovenske drame – nacionalni festival, ki pomembno vpliva na razvoj slovenske gledališke 
umetnosti. Prerastel je v mednarodni festival, ki promovira uprizarjanje slovenskih dramskih 
besedil v tujini, v svoj program vključuje tuje predstave po slovenskih dramskih besedilih in 
organizira delavnico dramskega pisanja. V letu 2021 sofinanciramo delovanje gledališča z 
287.678,00 evri, od tega smo 88.000,00 evrov namenili za Teden slovenske drame.

Regija se lahko pohvali tudi z vrhunskim glasbenim in mednarodno prepoznavnim Festivalom 
Radovljica, ki postavlja v ospredje glasbo minulih stoletij. V letu 2021 sofinanciramo festival 
s 25.355,00 evri. Glasbeno ustvarjanje med drugim bogati tudi Jazz kamp Kranj, ki smo 
ga v letu 2021 podprli s 3.402,00 evri.

Filmsko kulturo v regiji negujeta in razvijata Kino Sora ter Javni zavod Turizem in kultura 
Radovljica, ki sta letos na razpisu za sofinanciranje mreže art kinematografov skupaj prejela 
9.918,89 evra. 

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 440.453,38 evra, so za zagotavljanje 
ustreznih prostorskih in tehničnih pogojev za izvajanje različnih dejavnosti prejele 
tri občine. Občine so s sredstvi obnovile in energetsko sanirale Kulturni dom Medvode, 
obnovile razsvetljavo v Linhartovi dvorani Radovljica ter scensko in lučno tehniko v Domu 
kulture Kamnik in kupile mobilno opremo za letni kino na prostem v Radovljici.

Obveščanje prebivalcev regije zagotavlja 96 medijev – osem televizijskih programov, osem 
radijskih programov, 55 tiskanih medijev in 25 elektronskih medijev. Pet od njih ima status 
programa posebnega pomena. Na redni letni razpis za podporo pri ustvarjanju in razširjanju 
programskih vsebin, pomembnih za uresničevanje javnega interesa na področju medijev, se 
je v letu 2021 prijavilo devet medijev, petim je uspelo pridobiti finančna sredstva v skupni 
višini 336.817,40 evra.

Letos ima ministrstvo rekordni 
proračun za kulturo, največji doslej v 

zgodovini samostojne Slovenije.



V obdobju 2022–2023 je predvidena celovita obnova Prešernove rojstne hiše oziroma 
Prešernove domačije v Vrbi, vključno z gospodarskim poslopjem. Hiša predstavlja značilno 
gorenjsko kmečko gruntarsko bivališče iz 19. stoletja. Fran Saleški Finžgar jo je imenoval 
kar »predstavnica vseh kmečkih hiš«. Z obnovo bo Prešernova hiša razširjena v muzejski 
kompleks z novimi muzejskimi in kulturnimi vsebinami. Skupaj z gospodarskim poslopjem 
bo predstavljala zaokroženo celoto gorenjske kmečke domačije: bivalni objekt, gospodarsko 
poslopje z dvoriščem, vrt z vodnjakom in sadovnjak. Predvidena investicijska vrednost 
projekta je 2 milijona evrov. 

Obisk ministra za kulturo dr. Vaska Simonitija v Vrbi (foto: Občina Žirovnica)
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Digitalizacija pravosodja01
Na Ministrstvu za pravosodje v okviru operacije Učinkovito pravosodje, ki jo sofinancirata 
Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada pravosodne 
deležnike opremljamo z videokonferenčno opremo, da bi uporabnikom zagotovili 
prijaznejši in bolj dostopen pravosodni sistem. V okviru naročila nove videokonferenčne 
opreme bomo Okrožno sodišče v Kranju opremili z enim sistemom videokonferenčne in 
pripadajoče avdio-video opreme za največje razpravne dvorane, ter z dvema za srednje 
velike dvorane.

To leto je bila zaključena Centralizacija IT infrastrukture Državnega tožilstva na 
enotno lokacijo. Državno tožilstvo je s projektom pridobilo novo strežniško in programsko 
opremo, sistem za prijavo in sledenje napak ter sistem za zaznavanje in upravljanje 
varnostnih dogodkov, strežniki iz 18-ih lokacij po Sloveniji so bili centralizirani na enotno 
lokacijo. Projekt je med drugim omogočil poenostavitev upravljanja in vzdrževanja strojne 
in programske opreme, znižal tveganje za nepredvidene dogodke in zmanjšal stroške 
upravljanja in vzdrževanja.

Na območju Gorenjske deluje devet pravosodnih organov: Okrožno in okrajno sodišče v 
Kranju, Okrajno sodišče v Škofji Loki, Radovljici in na Jesenicah, Delovno in socialno sodišče 
v Ljubljani – zunanji oddelek v Kranju, Državno odvetništvo RS - zunanji oddelek v Kranju, 
Okrožno državno tožilstvo v Kranju. V regiji je določenih tudi osem notarskih mest.

Investicijsko vzdrževanje02
Ena prioritet Ministrstva za pravosodje je tudi skrb za reševanje prostorske problematike 
in investicijsko vzdrževanje objektov pravosodnih organov. V zadnjih dveh letih smo 
na območju Gorenjske regije sanirali streho Okrajnega sodišča v Radovljici in  
rekonstruirali kotlovnico, vključno s priklopom na plinovodno omrežje, na sodni 
stavbi v Kranju smo pa zamenjali dve črpalki in v kurilnici v sodni stavbi v Kranju. 

Zgrajeni so bili tudi sistemi javljanja požara in klica v sili za Okrožno in Okrajno sodišče 
v Kranju, sistem javljanja požara za Okrajno sodišče v Škofji Loki, ter sistem klica v sili za 
Okrožno državno tožilstvo v Kranju. Trenutna pa se pripravlja projektna dokumentacija za 
notranjo opremo Okrajnega sodišča na Jesenic, postavitev avtomatske cestne zapornice 
na parkirišču Okrajnega sodišča v Radovljici, ter projektna dokumentacija za energetsko 
prenovo sodne stavbe v Kranju, vključno z izgradnjo dvigala.



Probacija03
Poslanstvo Uprave za probacijo (UPRO) je izvrševanje kazni in ukrepov v skupnosti, 
pri čemer se storilca kaznivega dejanja vključuje v družbo ter se mu nalaga izpolnitev 
določenih obveznosti in nalog, s ciljem odvračanja od ponavljanja kaznivih dejanj. Z visoko 
strokovno obravnavo se osebam, vključenim v probacijo, nudi pomoč pri identifikaciji 
vzrokov, ki so vplivali na storitev kaznivega dejanja, pri njihovem odpravljanju, pomoč 
pri razreševanju osebnih stisk in težav, pomoč pri urejanju življenjskih okoliščin in 
vzpostavljanju sprejemljivih oblik vedenja.

Ključni partner za izpeljavo dela v splošno korist pa so izvajalci sankcij, pri čemer je zelo 
pomemben prav pristop izvajalca sankcij do osebe, napotene v probacijo. Kot primer 
dobre prakse v tej regiji bi izpostavili in pohvalili Zavod Korak Kranj, Dom upokojencev 
Kranj, Gorenjski muzej, Fundacijo Vincenca Drakslerja, Gledališče Toneta Čufarja na 
Jesenicah, Javni zavod Ratitovec Železniki. V času razglašene epidemije je bil z Občino 
Kranj sklenjen sporazum za delo v cepilnih centrih.

Od začetka svojega delovanja je UPRO z izvajalci sankcij na območju Probacijske enote 
Ljubljana sklenil skupaj 265 Sporazumov o urejanju medsebojnih pravic in obveznosti 
v zvezi z izvrševanjem dela v splošno korist od tega na ozemlju, Gorenjske statistične 
regije 49 (18,5%). Največ sklenjenih sporazumov je z organizacijami s področja lokalne 
samouprave in s socialnovarstvenimi organizacijami in sicer 12 (24,49%), z nevladnimi 
organizacijami 11 (22,45%) in z vzgojno-izobraževalnimi organizacijami 10 (20,41%). 
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Svetovni dan otroka

BREZPLAČEN VRTEC 
ZA DRUGEGA OTROKA

VIŠJI STARŠEVSKI 
DODATEK

VIŠJA POMOČ
OB ROJSTVU OTROKA

500 € DODATKA
OB ROJSTVU OTROKA

BREZPLAČNO 
SOBIVANJE STARŠA
V BOLNIŠNICI 
Z OTROKOM

TURISTIČNI BONI
ZA OTROKE

300 € DODATKA
ZA VELIKE DRUŽINE

ODOBRILI 
126 INVESTICIJ 
V ŠOLE IN VRTCE 

REPUBLIKA SLOVENIJA
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

DOSEŽKI VLADE NA PODROČJU 
DRUŽINSKE POLITIKE



#Zmoremo

Dvakrat se je izplačal solidarnostni dodatek za invalide v 
višini 150  €.

V času epidemije se je izplačeval mesečni krizni dodatek v 
višini 200 € za zaposlene invalide. 

Zvišanje zneska delnega plačila za izgubljeni dohodek 
za starše gibalno oviranih otrok.

Dvig najnižje invalidske pokojnine.

Pravica do izplačila neizplačanega dodatka za pomoč 
in postrežbo.

Sprejeta je bila novela Zakona o osebni asistenci.

Sprejet je bil Akcijski program za invalide 2022–2030.

REPUBLIKA SLOVENIJA
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

VLADA DELA V DOBRO LJUDI IN ZA BLAGINJO 
VSEH DRŽAVLJANK IN DRŽAVLJANOV.




