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Slovenija je med zmagovalkami epidemije,
ki so najbolje obvladale gospodarsko krizo.
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DOHODNINA
leta 2021 v primerjavi z 2020

OBČINA BOROVNICA

+ 52.820 €

OBČINA BREZOVICA

+ 77.624 €

OBČINA DOBREPOLJE

+ 38.832 €

OBČINA DOBROVA -POLHOV GRADEC

+ 45.655 €

OBČINA GROSUPLJE

+ 122.949 €

OBČINA HORJUL

+ 20.104 €

OBČINA IG

+ 83.972 €

OBČINA IVANČNA GORICA

+ 112.412 €

OBČINA LOGATEC

+ 147.168 €

OBČINA LOG -DRAGOMER

+ 22.237 €

OBČINA ŠKOFLJICA

+ 182.033 €

OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI

+ 49.100 €

OBČINA VELIKE LAŠČE

+ 32.846 €

OBČINA VRHNIKA

+ 132.911 €

PROJEKTI PO
OBČINAH V MANDATU
VLADE 2020-2022
več na gov.si

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 zmanjšalo.
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 v Grosupljem. 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 na Policijski upravi Ljubljana zaposlili še enega
policista Roma, ki ga uvajajo v specifičnost dela v obeh romskih naseljih.

(foto: MNZ)

NAČRTOVANI PROJEKTI
Gradnja in obnova prostorov Policije
a) Policijski center Logatec
Letos je načrtovana pridobitev 5000 m2 površin v nedograjenem objektu v industrijsko-obrtni
coni Logatec. Policijski center Logatec bo vključeval Policijsko postajo Logatec, Policijsko
postajo za izravnalne ukrepe Ljubljana in stanovanja. Trenutno potekajo dogovori o nakupu
objekta v Logatcu, nato sledijo postopki javnih naročil za pridobitev projektne dokumentacije
za preureditev obstoječih prostorov ter izvedbo gradbenih, obrtnih in instalacijskih del.
Zaključek investicije je predviden v obdobju 2023–2024.
b) Policijska postaja Ivančna Gorica
1. decembra 2023 bomo ustanovili novo Policijsko postajo Ivančna Gorica, že letos pa bomo
pridobili ustrezno nepremičnino.
c) Policijska postaja Grosuplje
Skupaj z občino Grosuplje pripravljamo investicijo v upravni center, v katerem bodo tudi
prostori Policijske postaje Grosuplje.

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.
Do konca leta 2022 bo potekla veljavnost še 285.538 osebnim izkaznicam, od tega aprila
26.843 osebnim izkaznicam.

VARNA
SLOVENIJA
mag. Matej Tonin
minister za obrambo

Poveljstvo sil Slovenske vojske skrbi za načrtovanje
in vodenje poveljstev in enot Slovenske vojske
Na Vrhniki, v Vojašnici Ivana Cankarja, deluje Poveljstvo sil Slovenske vojske. Njihovo poslanstvo
je zagotavljati pogoje za ustrezno načrtovanje in vodenje delovanja poveljstev in enot SV v
Republiki Sloveniji ter v tujini, zagotavljati stalno pripravljenost za učinkovito delovanje in
ponujanje podpore državnim organom v sistemu zaščite in reševanja.
Na Vrhniki je tudi nekdanja Vojašnica 26. oktober. Del zemljišča bo MORS letos prodal Občini
Vrhnika, ki na tem delu načrtuje obvoznico, na drugem delu zemljišč pa Občina Vrhnika
načrtuje nov gasilski dom.

Na Igu se usposabljajo gasilci
Izobraževalni center za zaščito in reševanje Republike Slovenije je bil ustanovljen leta 1992 pri
Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, in sicer za izobraževanje in usposabljanje
državljanov na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Izobraževalni center ima sedež na Igu ter enote v Logatcu, Pekrah in Sežani. V okviru
izobraževalnega centra so organizirani oddelki: oddelek za usposabljanje, oddelek za podporo
usposabljanju in gasilska šola.
V začetku januarja se je na Igu začela usposabljati 29. generacija kandidatov za poklicne
gasilce. V 29. generacijo je vpisanih 30 kandidatov iz gasilskih enot, ki pri opravljanju svoje
dejavnosti potrebujejo poklicne gasilce, med njimi tudi Slovenska vojska.
Usposabljanje poteka tako teoretično kot praktično in traja 24 tednov, kandidati pa se
usposabljajo v centru na Igu, v Sežani, na vadišču Poček in v gozdovih v okolici Postojne.

Vrednost celotne prenove letališča je

Minister Matej Tonin (foto: MORS)

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 južnem delu Osrednjeslovenske razvojne regije se trenutno izvaja 277 projektov –
268 projektov v okviru cilja Naložbe za rast in delovna mesta v skupni vrednosti 71,86 milijona
evrov in devet projektov v okviru cilja Evropsko teritorialno sodelovanje v skupni vrednosti
1,68 milijona evrov. Do konca januarja 2022 je bilo v okvirju cilja Naložbe za rast in delovna
mesta upravičencem izplačanih 30,24 milijona evrov evropskih sredstev.
Na podlagi Dogovora za razvoj Osrednjeslovenske razvojne regije je do konca programskega
obdobja 2014–2020 za omenjeno južno območje v sofinanciranje vključenih devet projektov v
predvideni skupni višini 69,2 milijona evrov. Od devetih projektov jih je bilo osem potrjenih
v času aktualne vlade.

Hiša Kranjske čebele v Ivančni Gorici (Foto: SVRK)
SVRK)..

Vrednost projektov, ki se trenutno izvajajo v regiji

74 MILIJONOV EVROV
Štirje projekti celostne ureditve kolesarskih poti
Na območju občin Borovnica, Dobrova - Polhov Gradec, Grosuplje in Ivančna Gorica bo
potekala gradnja in ureditev kolesarskih povezav v skupni dolžini skoraj 16 km. Evropski
sklad za regionalni razvoj bo v okviru Dogovora za razvoj Osrednjeslovenske razvojne regije
prispeval 3,45 milijona evrov.

Interreg Slovenija-Hrvaška 2014–2020
CLAUSTRA+ – po sledovih antičnih utrdb – projekt se osredotoča na turistično vrednotenje
ostankov poznorimskega obrambnega sistema Claustra Alpium Iuliarum. Številne aktivnosti
projekta so bile namenjene razvoju celovitega in trajnostnega turističnega proizvoda,
učinkovitih pripomočkov in promocije ter ustreznega programa za obiskovalce. Posebna
pozornost je bila namenjena pristopom za osebe s posebnimi potrebami. Ustanovljen je bil
čezmejni konzorcij Partnerstvo za ohranjanje in oživljanje obrambnega sistema Claustra, s
katerim je bil postavljen temelj za skupno in dolgoročno skrb dediščine Claustre kot celote.
Skupna vrednosti projekta znaša 1,52 milijona evrov, delež sredstev, namenjenih iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj, pa za Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika, ki
je partner iz južnega dela Osrednjeslovenske razvojne regije, znaša 126.140 evrov.

Interreg Slovenija-Avstrija 2014–2020
START CIRCLES – glavni cilj projekta je povečanje inovativnosti malih in srednje velikih
podjetij (MSP) na področju trajnostnega razvoja in učinkovite rabe virov. START CIRCLES bo
izboljšal dostop MSP do informacij, aktivnosti in podpornih inovacijskih partnerjev ter krepil
in spremljal sodelovanje med MSP in partnerji R & R. Glavni rezultat projekta je trajnostno
vključevanje MSP v čezmejne inovacijske mreže, ki nudijo podporo krožnemu gospodarstvu
in povečanju inovativnosti, ter oblikovanje novih izdelkov.
Skupna vrednosti projekta znaša 686.039,22 evra, delež sredstev, namenjenih iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj, pa za LIMNOS, d. o. o, podjetje za aplikativno ekologijo, ki je partner
iz južnega dela Osrednjeslovenske razvojne regije, znaša 39.040,50 evra.

Interreg Italija-Slovenija 2014–2020
CrossCare – projekt temelji na individualni obravnavi starejših in njihovih družinskih
članov. V ospredje postavlja specifične potrebe posameznika, s čimer presega standarde,
ki predvidevajo le nudenje standardnih storitev. Podpis čezmejnega sporazuma in razvoj
skupnega modela za celostno in posamezniku prilagojeno obravnavo je prispeval k večjemu
čezmejnemu sodelovanju med državljani in javnimi organi, ki so odgovorni za socialne in
zdravstvene ukrepe za oskrbo starejših.
Skupna vrednosti projekta znaša skoraj 1,1 milijona evrov, delež sredstev, namenjenih iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj, pa za DEOS, celostna oskrba starostnikov, Notranje
Gorice, ki je partner iz južnega dela Osrednjeslovenske razvojne regije, znaša 132.175 evrov.

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 obnovljivih 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.

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

Obisk Evropske komisije v Sloveniji (foto: KPV)

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, 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.

Izboljšujemo kakovost bivanja starejših
Dom upokojencev Vrhnika
Namen projekta Enota za zagotavljanje dnevnih oblik varstva Vrhnika je zagotovitev
ustrezne infrastrukture, ki bo omogočala dnevno varstvo 12 starostnikov. Vrednost investicije
je 1.539.721,79 evra, od tega je 717.383 evrov sredstev sofinanciranih iz ESRR in slovenskega
proračuna ter 822.338,79 evra iz lastnih virov.

Postavitev temeljnega kamna. (Foto: MDDSZ)

Dom starejših Logatec
Namen projekta Izgradnja in vzpostavitev dnevnega centra v Logatcu je izgradnja in
vzpostavitev dnevnega centra za starejše v Logatcu v Blekovi vasi ter tako zagotovitev
pogojev za izvajanje dnevnih oblik varstva za osebe, starejše od 65 let. Novo vzpostavljena
enota dnevnega centra bo lahko sprejela 15 oseb. Vrednost investicije je 1.275.222,44 evra, od
tega je 717.383 evrov sofinanciranih iz ESRR in slovenskega proračuna ter 557.774,83 evra iz
lastnih virov.
Investicije v posebnem socialnovarstvenem zavodu Prizma Ponikve
V posebnem socialnovarstvenem zavodu Prizma Ponikve se bodo v letu 2022 nadaljevale
investicije na območju matične enote. Tako se načrtuje zaprtje terase v velikosti približno 100
m2 za potrebe ureditve delovne terapije in fizioterapije. Ocenjena vrednost investicije je 135
tisoč evrov. Prav tako se načrtuje izgradnja poslovilne vežice; ocenjena vrednost investicije je
29.547,95 evra.
Ministrstvo je pripravilo tudi javni razpis za podelitev koncesij za opravljanje institucionalnega
varstva v domovih za starejše. Na ravni celotne države je bilo podeljenih 1107 koncesijskih
mestih. Koncesija je bila med drugim podeljena socialnovarstvenemu zavodu - SVZ Vitadom,
za lokacijo Ig.
Investicije v posebnem socialnovarstvenem zavodu Prizma Ponikve
Posebno socialnovarstveni zavod Prizma Ponikve (PSVZ Prizma Ponikve) ponuja
institucionalno varstvo odraslim osebam z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi
in senzoričnimi težavami. V zadnjih štirih letih so se investicije izvajale na dveh področjih – pri
prenovi objektov v sklopu zavoda ter z ureditvijo stanovanjskih skupin na drugih lokacijah.
Namen investicije je bil varovancem zagotoviti prostore, skladne s standardom in normativi,
ki so predpisani za opravljanje dejavnosti. Zgradila sta se dva nova objekta: objekt 1 pritlične
etažnosti in velikosti 594,16 m2, v katerega so umestili kuhinjo, jedilnico, prostor za frizerja
in pedikerja, garderobe za zaposlene, sanitarije, pralnico ter ločeno kotlarno na biomaso.
V objektu 3 etažnosti P + 1 in velikosti 431,30 m2 se je zagotovilo bivanje za 30 oseb v enoin dvoposteljnih sobah s kopalnicami, z dnevnim prostorom z jedilnico in čajno kuhinjo,
negovalno kopalnico ... Investicija se je zaključila leta 2019. Celotna vrednost investicije je
znašala 3.907.583,41 evra.
V zavodu Prizma Ponikve z odpiranjem stanovanjskih skupin in z uvajanjem novih oblik
bivanja sledijo deinstitucionalizaciji, ki omogoča posamezniku kar najbolj neodvisno in
samostojno obliko bivanja. Tako so bila v letih 2020 kupljena in prenovljena tri, v letu 2021 pa
še eno stanovanje za potrebe stanovanjskih skupin.
Stanovanja, ki so bila kupljena leta 2020, so že prenovljena in v uporabi. Skupna vrednost
investicije v nakup in obnovo je znašala 243.042,02 evra. Stanovanje, ki je bilo kupljeno leta
2021, na prenovo še čaka. Kupnina za stanovanje je znašala 87.638,60 evra.

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 zmanjšalo na raven iz
avgusta 2009. V letu 2021 je bilo 0,5 % manj zaposlitev brezposelnih oseb kot v letu pred tem,
v celotni Sloveniji pa se je število zaposlitev zmanjšalo za 6,3 %. Konec februarja 2022 je bilo
v evidenci brezposelnih 16.460 oseb, kar je 2,1 % manj kot konec decembra 2021. Interventni
ukrepi za ohranitev delovnih mest zaradi posledic epidemije so nedvomno ublažili rast števila
brezposelnih (začasno čakanje na delo, skrajšani delovni čas in višja sila/karantena). Od maja
2020 do konca januarja 2022 je Zavod RS za zaposlovanje za te ukrepe za celotno osrednjo
Slovenijo izplačal skoraj dobrih 255,7 milijona evrov, in sicer za skoraj 92 tisoč oseb oziroma
več kot 13,4 tisoč poslovnih subjektov.

39 %

MANJ BREZPOSELNIH

V LETU 2021 V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI

Dosegli smo rekordno
zaposlenost, prvič po
letu 2008.
Slovenija z najvišjo
gospodarsko rastjo v
EU v zadnjem četrtletju.
Slovenija v drugem
četrtletju z najvišjo
rastjo zaposlenosti v EU.

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

Državna pomoč občinam južnega dela
Osrednjeslovenske regije zaradi epidemije COVID-19
V južnem delu Osrednjeslovenske regije je bilo v letih 2020 in 2021 za odpravo posledic
covida-19 dodeljenih 98,03 milijona evrov pomoči. Največ pomoči je bilo dodeljeno
prejemnikom, ki imajo sedež podjetja ali kmetijskega gospodarstva v občini Grosuplje, in
sicer 20,65 milijona evrov, kar predstavlja 21,1 % vseh pomoči, namenjenih za odpravo posledic
covida-19 v tej regiji. Sledita ji občina Vrhnika, ki je prejela 13,64 % pomoči, in občina Logatec
s 13,38 % pomoči.
21,6 % covidne pomoči je bilo dodeljeno v sektorje, ki se nanašajo na predelovalno dejavnost,
sledi sektor gostinstva, kjer je bilo dodeljeno 15,3 % vseh covidnih pomoči, 13,7 % so prejeli
prejemniki, ki spadajo v sektorje trgovina, vzdrževanje in popravilo motornih vozil, 10,6 % pa
sektor gradbeništva. Preostale dejavnosti v tej regiji so prejele manj kot 10 % tovrstnih pomoči.
Glede na velikost subjektov na trgu so največ covidne pomoči v tej regiji prejela mikropodjetja
in kmetijska gospodarstva, in sicer 58,33 milijona evrov, kar je 59,6 % vseh covidnih pomoči.
23,07 milijona evrov so prejela mala podjetja, kar je 23,6 % pomoči, srednja podjetja so prejela
11,62 milijona evrov covidne pomoči oziroma 11,9 %, velika podjetja pa 4,79 milijona evrov
oziroma 4,9 %.

Državna pomoč južnemu delu
Osrednjeslovenske regije zaradi epidemije COVID-19
V južni Osrednjeslovenski regiji je bilo v obdobju covidnih ukrepov dodeljenih 122,45
milijona evrov pomoči. Največ pomoči je bilo dodeljeno za odpravljanje posledic covida-19
(nadomestilo za čakanje, izplačilo mesečnega temeljnega dohodka, povračilo nekritih fiksnih
stroškov in podobno).
Poleg pomoči za odpravljanje posledic covida-19 je bil večji delež pomoči dodeljen tudi
za varstvo okolja (večinoma kot pomoč za tekoče poslovanje pri obnovljivih virih energije,
predvsem sončne energije), za spodbujanje malih in srednjih podjetij ter za zaposlovanje,
kjer prevladujejo pomoči za zaposlovanje invalidov.

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 74,9 %, kar je 4,9
odstotne točke nižje kot leta 2020, ko je znašal 79,8 % BDP.

-4,9 %

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 južnem delu Osrednjeslovenske regije deluje 6 samostojnih vrtcev, 8 vrtcev, ki so
enote osnovne šole, in 12 zasebnih vrtcev. Skupno je vključenih 6.139 otrok. V južnem
delu regije delujejo 4 razvojni oddelki, v katere je vključenih 21 otrok s posebnimi potrebami.
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 in 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 šole so zelo velike, obiskuje jih 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 – v južnem delu – deluje 23 osnovnih šol in 33 podružničnih
osnovnih šol, ki jih obiskuje skupno 14.540 učenk in učencev.
V občinah Logatec in Škofljica delujeta zavoda za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov
s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. Vzgojno-izobraževalni zavod Frana Milčinskega
Smlednik skupaj z Vzgojnim zavodom Kranj in z Zavodom za vzgojo in izobraževanje Logatec
tvori strokovni center za obravnavo otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi
težavami in motnjami v osrednjeslovenski in gorenjski regiji. Naloge v zvezi z usklajevanjem
sodelovanja strokovnih centrov na tem območju izvaja zavod v Logatcu. Vsi trije strokovni
centri med seboj uspešno sodelujejo. Zavod Malči Beličeve in Mladinski dom Jarše skupaj
z zavodom iz Višnje Gore tvorijo strokovni center v osrednjeslovenski, jugovzhodni Sloveniji,
zasavski in spodnjeposavski regiji. Naloge v zvezi z usklajevanjem sodelovanja strokovnih
centrov na tem območju izvaja zavod v Višnji Gori. Vsi trije strokovni centri med seboj uspešno
sodelujejo.
V tem delu Osrednjeslovenske regije delujejo 3 javne glasbene šole in 1 zasebna. V
šolskem letu jih skupno obiskuje 1.365 učenk in učencev. Glasbeni šoli Grosuplje je Ministrstvo
za izobraževanje, znanost in šport za šolsko leto 2020/2021 izdalo soglasje za širitev za en
oddelek, to je za 16 učencev, za šolsko leto 2021/2022 pa za dva oddelka.
Na področju srednjega šolstva v regiji delujejo: Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica,
Zavod sv. Frančiška Saleškega Gimnazija Želimlje, Vzgojno-izobraževalni zavod Višnja Gora,
Zavod za vzgojo in izobraževanje Logatec. Te šole skupno obiskuje 673 dijakinj in dijakov.

Tri investicije v vrtce in osnovne šole
Na podlagi 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 v proračunskem
obdobju 2021–2024 zagotovijo dodatna sredstva za sofinanciranje investicij v vrtcih in
osnovnem šolstvu 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.

PREJEMNIKI SREDSTEV ZA INVESTICIJE V ŠOLE IN VRTCE

občina Velike Lašče - podružnična osnovna šola in vrtec Turjak
občina Vrhnika - prizidek k Osnovni šoli Ivana Cankarja
občina Horjul - prizidek k tamkajšnjemu vrtcu
občina Ig - prizidek k centralnemu vrtcu
občina Ivančna Gorica - gradnja novega vrtca v Šentvidu pri Stični
občina Logatec - novogradnja enote vrtca Kurirček
občina Log-Dragomer - prizidek otroškega vrtca Dragomer
občina Šmartno pri Litiji - gradnja novega vrtca Šmartno pri Litiji
občina Brezovica - prizidek k Osnovni šoli Preserje

Investicije v športno infrastrukturo
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je lani izdalo Javni razpis za zbiranje predlogov
za sofinanciranje investicij v rekonstrukcije športnih bazenov in posodobitve ali vzpostavitev
novih zunanjih športnih površin. Na razpisu so sredstva v višini po 22.916 evrov prejele občine
Škofljica, Log-Dragomer, Ivančna Gorica in Borovnica. Na Škofljici bodo uredili Športni park
Smrjene, v Log-Dragomerju trim stezo, v Ivančni Gorici bodo obnovili športno igrišče
Muljava, v Borovnici pa športni park.

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.

Graditev požarnega laboratorija Zavoda za
gradbeništvo v Logatcu
Požarni laboratorij Zavoda za gradbeništvo v Logatcu bo edini v tem delu Evrope in bo
zagotovil primerne prostorske in tehnološke kapacitete. V laboratoriju bodo zagotovili višjo
kakovost storitev v slovenskem in mednarodnem prostoru.
Večja raziskovalna oprema je delno sofinancirana iz projekta InnoRenew CoE in sredstev
ARRS, stavba pa iz sredstev Zavoda za gradbeništvo in Ministrstva za izobraževanje, znanost
in šport. Višina skupnih stroškov operacije po Investicijskem programu je nekaj več kot 9,2
milijona evrov, od tega znašajo proračunska sredstva MIZŠ nekaj več kot 1,6 milijona evrov.

ZDRAVJE
Janez Poklukar
minister za zdravje

Na območju južnega dela Osrednjeslovenske regije delujejo Center za zdravljenje bolezni
otrok – CZBO, Zdravstveni dom Grosuplje, Zdravstveni dom Logatec, Zdravstveni dom
Ivančna Gorica, Zdravstveni dom Vrhnika.
Do 21. 3. 2022 so v južnem delu regije dosegli 69,5 % precepljenost z enim odmerkom v
starostni skupini nad 18 let in 67,3 % precepljenost z obema odmerkoma. Celotna starostna
populacija pa dosega 61,4 % precepljenost z enim odmerkom in 59 % precepljenost z obema
odmerkoma.

Okrepitev investicij v zdravstvo
Ena izmed prioritetnih 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 kapacitet, infrastrukture, opreme, IT in kadrov. Zakon
predvideva, da bomo v naslednjih 10 letih vložili 2,093 milijarde evrov v primarno,
sekundarno in terciarno raven.
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 namenjeno skupaj
200 milijonov evrov, za srednje šole, višje strokovne šole in visokošolske zavode s področja
zdravstva pa 50 milijonov.

Investicije v primarno raven v južnem delu
Osrednjeslovenske regije
V letu 2021 je Ministrstvo za zdravje sofinanciralo nakup IT opreme za ekipe Nujne medicinske
pomoči, in sicer v občini Borovnica v višini 3.912 evrov, občini Grosuplje v višini 978,22 evra ter
občini Ivančna Gorica v višini 1.734 evrov.
V letu 2019 je Ministrstvo za zdravje so-financiralo nabavo nujnega reševalnega vozila, ki je
namenjeno izvajanju intervencij nujne medicinske pomoči na terenu v občini Logatec, in
sicer v vrednosti 33.050,40 evrov.
V letu 2018 je Ministrstvo za zdravje sofinanciralo nabavo motornega vozila in opremo
urgentnega zdravnika v občini Logatec v višini 11.168,40 evrov, v občini Šmartno pri Litiji v
višini 11.704,92 evrov ter v občini Vrhnika v višini 13.029,80 evrov.

Investicije v sekundarno raven v južnem delu
Osrednjeslovenske regije
Javno naročilo za novogradnjo bolnišnice za otroke Šentvid pri Stični se izvaja. Investicija
obsega novogradnjo prostostoječega bolnišničnega objekta v štirih etažah (klet, pritličje in
dve nadstropji), z bruto etažno površino 3.079 m² , ki bo s povezovalnim prehodom povezan
s preostalimi obstoječimi objekti kompleksa BO Šentvid pri Stični.
Z novogradnjo bo poskrbljeno za boljšo oskrbo otrok, skrajšanje časa njihove obravnave
kakor tudi izboljšanje pogojev zaposlenih in njihovega zadovoljstva.
Ocenjena vrednost investicije znaša 5.827.980,20 evrov. Viri financiranja investicije pa so
sledeči, kar 5.523.902,76 evrov iz sredstev EU kohezijske politike ter 304.077,44 evrov lastnih
sredstev s strani centra za zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri Stični.

So-financiranje nujne medicinske opreme in
pomoč pri upravljanju epidemije Covid-19
V Zdravstvenem domu Grosuplje so bila predvidena sredstva za nabavo medicinske opreme
za obvladovanje covid-19 po pogodbi realizirana do 31. 12. 2021. Za nabavo nujne opreme so
bilo porabljenih sredstev višini 38.616,55 evrov.
Zdravstveni dom Ivančna Gorica je za nabavo medicinske opreme za obvladovanje covid-19
porabil po pogodbi v višini 25.015,21 evrov.
V zdravstvenem domu Logatec so bila predvidena sredstva za nabavo medicinske opreme za
obvladovanje covid-19 porabljena po pogodbi v celoti in sicer v višini 32.228,13 evrov.
Zdravstveni dom Vrhnika je prejelo sredstva za nabavo medicinske opreme za obvladovanje
covid-19 višini 28.036,92 evrov.

Nabava mobilnih nastanitvenih oziroma
filtrskih enot z ustrezno opremo
Ministrstvo za zdravje je zavedajoč se izzivov, s katerimi se soočajo socialnovarstveni
zavodi v spremenjenih epidemioloških razmerah, 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. Iz Osrednjeslovenske regije so bili
kot upravičenci na omenjenem javnem razpisu izbrani: Dom starejših občanov Grosuplje,
Dom Tisje Šmartno pri Litiji, Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga
in Društvo za pomoč osebam z motnjo v duševnem razvoju – Barka. Sredstva za izvedbo
projektov se zagotavljajo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

(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

RAZVOJ
SLOVENIJE
Jernej Vrtovec
minister za infrastrukturo

Dolžina državnega cestnega omrežja v južnem delu Osrednjeslovenske regije znaša 441,98
km s priključki, kar je 6,58 % državnega cestnega omrežja. Glavnih in regionalnih cest v
južnem delu Osrednjeslovenske regije je 376,80 km (6,34 % omrežja glavnih in regionalnih
cest), medtem ko je avtocest in hitrih cest 65,18 km (8,38 % omrežja).
Dolžina železniških prog v Osrednjeslovenski regiji znaša 172,2 km, kar je 14,26 % celotne
dolžine železniških prog v Sloveniji.

Nadgradnja železniške postaje Grosuplje
Na železniški postaji Grosuplje bosta zgrajena dva nova otočna perona in dva nova podhoda.
Nadgrajeni bodo tiri in tirne naprave, urejeno bo postajno poslopje in parkirišča ter postavljene
bodo tudi protihrupne ograje. Na območju Taborske ceste bo zgrajen tudi nov, širši nadvoz, ki
bo nadomestil starega. Ocenjena vrednost nadgradnje železniške postaje Grosuplje, vključno
z nadgradnjo signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav ter gradnjo novega nadvoza
znaša 24,1 milijona evrov. Dela bodo končana predvidoma v mesecu aprilu 2022.

Nadgradnja železniške proge Ljubljana–Divača
V okviru nadgradnje železniške proge Ljubljana–Divača trenutno poteka nadgradnja
železniškega odseka Ljubljana–Brezovica, letos je predviden tudi začetek nadgradnje dela
odseka Brezovica–Preserje, dela odseka Preserje–Borovnica in železniške postaje Borovnica.
Ocenjena vrednost celotne investicije nadgradnje železniške proge Ljubljana–Divača znaša
672,6 milijona evrov, izvedba je predvidena v letih 2021–2027.

Nadgradnja železniške postaje Grosuplje in gradnja novega nadvoza Motvoz.

Ureditev kolesarske povezave Horjul–Vrhnika
na območju Občine Vrhnika
Ta odsek kolesarske povezave je dolg 6,6 km in leži znotraj Občine Vrhnika. Poteka od meje
z občino Horjul, mimo Velike Ligojne, Stare Vrhnike, OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika do
Sinje Gorice (P+R).

Obvoznica Vrhnika-jug
Projekt obvoznice Vrhnika se že uresničuje. Graditev dveh krožnih križišč na avtocestnem
priključku bo predvidoma končana v sredi leta 2022, južna obvoznica s krožnim križiščem
in rekonstrukcijo dela obstoječe državne veste (odsek Vrhnika–Podpeč) pa bo predvidoma
končana v oktobru 2022.

(Foto: DARS)

Končno jo imamo!
Od obljube do tega,
da od 1. februarja lahko
uporabljamo e-vinjete.
Digitalizacija je priložnost
za Slovenijo!
Ureditev ceste skozi Breg pri Borovnici
Občina Borovnica namerava med naseljema Borovnica in Breg pri Borovnici vzdolž regionalne
ceste zgraditi površine za kolesarje in pešce. V sklopu ureditve površin za kolesarje namerava
na tem odseku rekonstruirati tudi regionalno cesto. Trenutno za izvedbo gradbenih del
poteka javno naročilo.

Projekti s področja energetske učinkovitosti
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
konec del do konca leta 2023. Namen je izvesti celovito energetsko prenovo stavb, kar
obsega izvedbo toplotnega ovoja stavbe, energetsko učinkovitega ogrevalnega, hladilnega
in prezračevalnega sistema in elektroinštalacijskih del, ki bodo zmanjšala porabo električne
energije v stavbah. Cilj vseh projektov je povečanje učinkovite rabe energije v javnem sektorju.
V projekt sofinanciranja graditve sončnih elektrarn je trenutno vključenih 35 projektov, v
projekt sofinanciranja daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije pa pet projektov.

Projekti s področja trajnostne mobilnosti
Del ceste na odseku od Polhovega Gradca do Dobrove je že prenovljen in v uporabi, v teku pa
je še prenova med naseljema Dvor in Belica ter skozi naselji Hrastenice in Gabrje. Cesta bo v
celoti predvidoma zaključena aprila 2023.

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.
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.

Regionalni razvoj
V skladu z Zakonom o financiranju občin je 14 občin južne Osrednjeslovenske regije
prejelo 4,7 milijona evrov za 23 projektov v siceršnji vrednosti 21,3 milijona evrov. Z
uveljavitvijo Zakona o finančni razbremenitvi občin občinam ni treba več vlagati vloge za
sofinanciranje projektov na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ampak jim
izračunan znesek od povprečnine po dvanajstinah nakaže Ministrstvo za finance.
V Dogovor za razvoj Osrednjeslovenske razvojne regije je bilo v južnem delu regije
skupaj vključenih 13 projektov, katerih skupna vrednost znaša 58 milijonov evrov, od tega
sofinanciranje 26,1 milijona evrov. Med projekti v Dogovoru za razvoj te regije izpostavljamo
projekt Interpretacije biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju, za
katerega je država prispevala 1,6 milijona evrov in ima svojevrsten turistični potencial, ter
projekt Hiša kranjske čebele – Apilab. Za nekaj manj kot 3,5 milijona evrov vreden projekt, ki
ga je izvedla občina Ivančna Gorica v okviru Dogovora za razvoj Osrednjeslovenske regije, bo
Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval skoraj 2 milijona evrov.
Projekt Apilab je tako središče inovativnih tehnologij, ki lokalnim podjetjem omogoča
dostop do sodobnih tehnoloških rešitev v fazi zasnove, razvoja, promocije in trženja produkta.
Deluje kot podjetniški inkubator, opremljen z najsodobnejšo digitalizirano opremo. Hiša
kranjske čebele je hkrati prostor, ki je namenjen interaktivnemu doživetju pri spoznavanju
pomena čebel za naravo, življenje in obstoj. Apilab je zanimiv tako za obisk šolskih skupin kot
turističnih gostov, saj je opremljen še z medarno za kulinarična razvajanja ter inovativnimi
prenočitvenimi zmogljivostmi v obliki satovja, ki s panoramsko streho omogočajo čudovit
razgled.
Poleg tega smo finančno podprli vzpostavitev poslovnih con in inkubatorjev v Šmartnem pri
Litiji in Ivančni Gorici, s čimer omogočamo razvoj podjetij v občinah. Podprli smo odvajanje
in čiščenje odpadnih voda v občinah Brezovica in Logatec ter tako prispevali k izboljšanju
kakovosti bivanja prebivalcev in večjemu varovanju okolja. V številnih občinah podpiramo
gradnjo kolesarskih povezav, urejujemo prometne poti ter s tem povečujemo varnost naših
prebivalcev.

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

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.
Iz naslova razpisa za sofinanciranje razvojno-raziskovalnih projektov za odpravo posledic
covida-19 smo s 700.000 evrov podprli tri projekte, in sicer razvoj inteligentnega UVC
LED sistema z uporabo angularne iradiacije, raziskav in razvoja pametnih tehnologij
za izdelavo razkužil za roke in prostore ter laserskega stimulatorja za odpravo posledic
intenzivnega zdravljenja obolelih s covidom-19. Dober milijon evrov smo namenili tudi za
podporo šestih splošnih razvojno-raziskovalnih projektov.
Podjetju Gabrijel Aluminium proizvodnja kovinskih izdelkov d. o. o. Grosuplje smo
novembra 2021 odobrili subvencijo v višini 2,3 milijona evrov za investicijo v izgradnjo in
opremljanje proizvodnih obratov. Podjetje bo investicijo izvedlo v letih 2021-2024, s tem pa bo
ustvarilo 60 novih delovnih mest, četrtino visokokvalificiranih.
V obdobju od 2016 do 2021 smo v okviru javnih razpisov z 1,8 milijona evrov nepovratnih
sredstev podprli 14 projektov s področja obdelave in predelave lesa v končne izdelke in
polizdelke z višjo dodano vrednostjo. V naslednjih mesecih načrtujemo objavo dveh razpisov
za pridobitev nepovratnih sredstev za podjetja s področja lesnopredelovalne industrije.

Turizem
Ljubljanska urbana regija je uvrščena v eno od štirih makro destinacij, na osnovi katerih
turistično gledano delimo Slovenijo, in 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.
Vsaka makro destinacija ima definirana tudi t. i. »top« doživetja in kot takšno je opredeljeno
tudi Ljubljansko barje. Omeniti velja še turistično privlačno novost - Središče inovativnih
tehnologij Apilab - Hiša kranjske čebele v Višnji Gori, ki je na eni strani podjetniški inkubator,
na drugi strani pa izobraževalna institucija in hkrati turistična nastanitev oziroma kar
celostno doživetje.
Zaradi epidemije covid-19 se je število turističnih prenočitev zaradi manjšega obiska s stani
tujih gostov ter zaradi neizvajanja dogodkov poslovnega turizma pomembno zmanjšalo.
Regiji smo poleg drugih ukrepov, namenjenih turizmu, ki jih je bilo na ravni države v višini
milijarde evrov, od poletja 2020 pa do 1. marca 2022 pomagali tudi s turističnimi boni tako
iz leta 2020 kot 2021), in sicer v višini dodatnih 1,052 milijona evrov.

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.
Na področju turizma smo februarja letos iz Načrta za okrevanje in odpornosti že objavili
javni razpis za spodbujanje trajnostnega razvoja javne in skupne infrastrukture ter naravnih
znamenitosti v turističnih destinacijah v višini 10 milijonov evrov. V kratkem bo objavljen še
razpis za zasebne turistične nastanitve z višjo dodano vrednostjo v vrednosti 69 milijonov
evrov.
Poleg tega si prizadevamo zagotoviti sredstva za pomoč v obliki enkratnega dodatka najbolj
prizadetim turističnim panogam, kot so na primer mestni in poslovni turizem ter turistične
agencije. Načrtujemo še javne razpise za sofinanciranje razvoja in upravljanja vodilnih
destinacij, vlaganja v javno turistično infrastrukturo in v podporo uvajanju okoljskih in
trajnostnih znakov za gostinske in turistične ponudnike ter atrakcije.

Minister Zdravko Počivalšek (foto: osebni arhiv)

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

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) v južnem delu Osrednjeslovenske regije 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 več deset novih najemnih stanovanj.

Poplavna varnost, vzdrževanje vodotokov,
zaščita pred zemeljskimi plazovi
MOP v regiji izvaja vrsto projektov na področju poplavne varnosti:
- vodnogospodarska ureditev poplavne varnosti v Občini Brezovica (vrednost investicije 3,7
milijona evrov)
- zadrževalnik visokih voda Veliki potok ter ureditev potokov Grosupeljščica in Bičje v Občini
Grosuplje (skupna vrednost projektov 21 milijonov evrov)
- ureditev vodotoka Ligojščica v Občini Horjul (847 tisoč evrov)
- zadrževalnik Črni potok v Občini Logatec (1,5 milijona evrov)
Na območju skoraj 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 milijon evrov.
MOP je v letu 2021 sofinanciral sanacijo plazu pri Osnovni šoli Polhov Gradec v Občini Dobrova
- Polhov Gradec (287 tisoč evrov).

Kohezijski projekti
V občinah Logatec, Log - Dragomer, Brezovica in Škofljica se izvajajo projekti na področju
oskrbe s pitno vodo v vrednosti 11,8 milijona evrov, od tega je iz Kohezijskih skladov
zagotovljenih skoraj 8 milijonov evrov, iz proračuna pa 1,4 milijona. To znese 282 evrov na
prebivalca omenjenih občin.
V občinah Logatec, Brezovica in Log - Dragomer se izvajajo projekti odvajanja in čiščenja
odpadnih voda v skupni vrednosti 19,7 milijona evrov, od tega je iz Kohezijskih skladov
zagotovljenih 11,7 milijona evrov, iz proračuna pa 2,5 milijona. To znese 647 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.

Stanovanjska politika
MOP ima v načrtu do leta 2026 v celotni državi zagotoviti vsaj 5000 dodatnih javnih najemnih
stanovanj. V južnem delu Osrednjeslovenske regije bo Stanovanjski sklad RS po letu 2023
zaključil projekt Ivančna Gorica z 51 stanovanji.

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

V južnem delu Osrednjeslovenske regije imamo 6.620 kmetijskih gospodarstev, povprečna
velikost kmetijskega gospodarstva znaša 7,13 hektarja, obdelujejo pa skupno več kot 34.948
hektarjev površin. Na območju je registriranih 281 kmetij z dopolnilno dejavnostjo. V letu
2020 je bilo v južnem delu Osrednjeslovenske regije v ekološko kmetovanje vključenih 213
kmetijskih gospodarstev skupaj s 3,112 ha kmetijskih površin. To je 6 % od vseh ekoloških
površin oziroma 5,7 % vseh kmetij, ki so vključene v ekološko kmetovanje. V južnem delu
Osrednjeslovenske regije delujejo štiri lokalne akcijske skupine (LAS): LAS Barje z zaledjem,
LAS STIK, LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, LAS S Ciljem.

LAS Barje z zaledjem: Medeni zakladi
V okviru projekta so uredili park in prireditveni prostor pri Polhograjskem domu, ki je
namenjen prireditvam in rekreaciji. Ponovno so zasadili tudi drevesa in grmovnice, ki so
bili uničeni zaradi žledu in podlubnikov med letoma 2014 in 2016. Cilj projekta je spodbuditi
občinska društva, lokalno prebivalstvo, družine z otroki, otroke, upokojence in pohodnike k
aktivnemu in družabnemu preživljanju prostega časa. Za projekt je bilo izplačanih nekaj
manj kot 22 tisoč evrov.

LAS STIK: Gozdna doživljajska učna pot s
plezalno steno (Park Cukarca)
Gre za park, namenjen sprostitvi, zabavi, adrenalinskim izkušnjam, izobraževanju in urjenju
gibalnih spretnosti. Obiskovalci se lahko preizkusijo v veščinah plezanja, na plezalnih stenah,
ki segata do višine 10 metrov in sta edini umetni steni te velikosti v Sloveniji. Najmlajši lahko
raziskujejo 470 metrov dolgo Učno pot bobra Bobija, kjer se srečajo s 35 lesenimi skulpturami
živali, spoznavajo njihove lastnosti in še kakšno zanimivost. Za projekt je bilo odobrenih
nekaj manj kot 110 tisoč in izplačanih skoraj 94 tisoč evrov.

LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe:
Nadgradnja Klančarjeve domačije
Z nadgradnjo Klančarjeve domačije se je prenovila stara kmečka hiša iz začetka 19. stoletja, v
kateri so gostom Klančarjeve domačije na voljo nastanitev, pogostitev, družinska dediščina,
poučujejo pa tudi o ekološki pridelavi hrane. Kmetija se ponaša z ekološkim certifikatom
za rastlinsko pridelavo in živinorejo. Prenova je ekološki kmetiji dodala turistično dejavnost,
s katero se ekološke prakse in dediščina kmetije prek delavnic prenaša med lokalne
prebivalce, otroke, upokojence in turiste. Za projekt je bilo odobrenih nekaj več kot 70
tisoč in do zdaj izplačanih 39.400 evrov.

LAS S CILjem: Dediščina vojnega obdobja 20.
stoletja
V Logatcu je bila v okviru projekta postavljena replika lokomotive iz časov 1. svetovne vojne, ko
je bila na tem območju ozkotirna železnica Feldban, namenjena oskrbi bojišč. Med 1. svetovno
vojno so od logaške železniške postaje do Godoviča in naprej do Črnega Vrha ter skozi Zadlog
in gozdove Trnovske planote proti Lokvam izredno hitro položili montažni feldban. Drugi
krak feldbana je potekal iz Godoviča proti Straži in Dolenji Trebuši. Celotna dolžina feldbana z
obema krakoma je bila 100 kilometrov. Vozičke so po ozkotirnih progah vlekli konji in manjše
lokomotive. Za projekt je bilo izplačanih 82 tisoč evrov.

Ureditev namakalnega sistema ter novogradnja
in rekonstrukcija rastlinjakov
Na kmetiji Ostanek Heric, ki se ukvarja z vrtnarstvom, so uredili zasebni namakalni sistem
in zgradili tri rastlinjake. Na že obstoječem in dotrajanem rastlinjaku so zamenjali folijo ter
prestavili osebni vhod na bok rastlinjaka. V treh rastlinjakih so investirali tudi v opremo za
zračenje. Za projekt namakalnega sistema je bilo izplačanih nekaj več kot 82 tisoč evrov,
za izgradnjo rastlinjakov pa nekaj več kot 105 tisoč evrov. Investicija je za nadaljnji razvoj
kmetije zelo pomembna.

Izkusimo podeželje
Celodnevno bivanje starejših oseb, ki niso odvisne od tuje pomoči, je od lani ena od zakonsko
predvidenih možnosti za dopolnilno dejavnost na kmetiji. Cilj projekta je iskanje rešitev za
novo obliko sodelovanja s kmetijami in razvoj programov, ki bodo namenjeni otrokom s
posebnimi potrebami, starejšim občanom in gibalno oviranim. Vodilni partner projekta je
Ranč Okorn, na katerem se bodo izvajale delavnice o zdravi prehrani za starejše občane, za
otroke pa bodo izvedene delavnice za pridobivanje novih veščin in možnosti razvoja psihičnih
in fizičnih sposobnosti za večjo samostojnost. Preizkusili se bodo v krmljenju živali, čiščenju
hleva, delu na kmetiji in vrtu, delu s konji in spoznavanju pridelave hrane ter osnovni skrbi
za okolje. Predvideno je tudi medgeneracijsko druženje, ko bodo starejši občani otrokom
predstavljali stare običaje in šege. V nadaljevanju si želijo izvesti tudi terapije s ponijem za
obiskovalce kmetije. Za izvedbo projekta je bilo odobrenih 45 tisoč evrov.

Podpora za sodelovanje v shemah kakovosti
Kmetijska zadruga Velike Lašče, z. o. o., je nosilec certifikata za skupino rejcev goveda iz
sheme izbrana kakovost Slovenije. V omenjeni shemi sodeluje 240 članov. Proizvajalcem so
bili povrnjeni stroški, ki so nastali z vključitvijo v shemo kakovosti, stroški letnih prispevkov za
sodelovanje v njej in stroški pregledov, potrebnih za preverjanje skladnosti s specifikacijami
sheme.

KA – LES, d. o. o.
Podjetje Ka-les, d. o. o., je pridobilo finančno pomoč iz naslova operacije Podpora za naložbe
v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov. S podprto
investicijo je podjetje kupilo vertikalno tračno žago, ki je namenjena razrezu hlodovine. Za
investicijo je bilo izplačanih 152.800 evrov. Prav tako je isto podjetje kupilo linijo za robljenje
desk in razrez prizem ter stroj za lupljenje hlodovine. Investicija je prinesla dve novi delovni
mesti. Izplačanih je bilo 156.800 evrov.

Minister dr. Jože Podgoršek in predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč (foto: MKGP)

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
preteklo poletje. 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 tisoč najbolj ogroženih starostnikov, invalidov in težjih kroničnih bolnikov pa bo
zagotovljeno sistemsko financiranje za storitve 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 in s tem tudi prebivalcev ter 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, finančna razbremenitev
občin, sofinanciranje skupnih občinskih uprav in
sofinanciranje programov, ki jih ima glavno mesto
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.
Skupno se je v tem mandatu občinam povprečnina povečala za skoraj 60 evrov. V letu
2022 znaša 645 evrov. Povprečnina se je v tem mandatu večkrat povečala. 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 naslova primerne porabe (izračunano glede na
število prebivalcev): v južnem delu Osrednjeslovenske regije to pomeni od približno 60 tisoč
evrov (Horjul) pa do 430 tisoč evrov (Ivančna Gorica).

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

Minister Boštjan Koritnik
ob zaključku predsedovanja s finskim
kolegom Timom Harakko (foto: MJU)

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 dvanajst 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 mrliškopregledne službe.
S spremembo Zakona o financiranju občin (ZFO) so bila zagotovljena dodatna sredstva
za sofinanciranje občin z romskimi naselji. Občina Grosuplje bo tako v letu 2022 prejela
dodatnih 223.800 evrov in 336.700 evrov v letu 2023, Občina Ivančna Gorica pa 209 tisoč evrov
v letu 2022 in 314.500 evrov v letu 2023. Poleg tega je bila s spremembo ZFO med naloge, ki
jih opravljajo skupne občinske uprave in so sofinancirane iz državnega proračuna, dodana
nova naloga – informatika, za katero bodo občine v letu 2023 prav tako lahko prejele dodatna
sredstva: za leto 2022 dodatnih 500 tisoč evrov, za leto 2023 pa še dodatnih 250 tisoč evrov.
Država namreč sofinancira delovanje skupnih občinskih uprav z namenom, da bi se občine
pri opravljanju nekaterih skupnih nalog povezovale in s tem optimizirale svoje poslovanje
s kadrovskega, finančnega in organizacijskega vidika. Na območju Osrednjeslovenske
statistične regije so ustanovljene štiri skupne občinske uprave, v katere je vključenih dvajset
občin te regije, ki so v letu 2021 za sofinanciranje dela skupnih občinskih uprav prejele nekaj
manj kot 417 tisoč evrov.

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

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.

Izboljšanje prostorskih pogojev za uslužbence in stranke
V Osrednjeslovenski regiji smo v zadnjih dveh letih izvedli več selitev in obnov nepremičnin v
državni lasti, izpostavljamo največjo v južnem delu regije:
Selitev upravne enote Vrhnika
Z obsežno obnovo treh objektov nekdanje vojašnice na Vrhniki, ki se je v celoti zaključila
spomladi 2021, je bila trajno rešena prostorska problematika UE Vrhnika. Ta je prej delovala
na dveh lokacijah, v dveh objektih, v najetih, neprimernih prostorih, kar ni bilo ustrezno ne za
stranke in ne za zaposlene. Objekt ima na voljo dovolj parkirnih mest za stranke in omogoča
dostop gibalno oviranim. Poleg UE Vrhnika sta se v prostore preselila še enota Finančnega
urada Ljubljana in Urad za delo Vrhnika, v ločen objekt pa je UE Ljubljana preselila ves svoj
arhiv. Vrednost investicije: 4,6 milijona evrov.

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. - Boštjan Koritnik, minister
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 bodo na nov sistem prešle predvidoma v aprilu in
maju 2022.

Slavnostno uradno odprtje novih prostorov Upravne enote Vrhnika (foto: MJU)

Ukrepi za lažjo dostopnost upravnih storitev
Za lažjo dostopnost upravnih storitev (predvsem zaradi preprečevanja širjenja okužb z virusom
covida-19) je bil tudi na upravnih enotah južnega dela Osrednjeslovenske regije (Vrhnika,
Grosuplje, Logatec) vzpostavljen sistem naročanja strank, še preden je z vladnim odlokom iz
istega razloga novembra 2021 naročanje postalo obvezno (obvezno naročanje je bilo marca
2022 sicer ukinjeno, a stranke se še vedno lahko naročijo, če to želijo, in za posamezno upravno
storitev ne čakajo v vrsti). 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 2022 vzpostavili sistem
UeNaročanje, v okviru katerega je sprva deloval klicni center, zdaj pa imajo stranke na voljo
še možnost spletnega samonaročanja. Trenutno je sistem vzpostavljen za upravne enote
Ljubljana, Litija in Logatec, kmalu 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). Vabimo vse občine, da svoje vloge objavijo na teh dveh državnih portalih ter s
tem državljanom in podjetjem omogočijo urejanje storitev prek spleta.

Minister Boštjan Koritnik v Dubaju na EXPO 2020 (foto: MJU)

Več informacij o virtualnem okencu

ZUNANJE
ZADEVE
dr. Anže Logar
minister za zunanje zadeve

Ministrstvo za zunanje zadeve z gospodarsko diplomacijo zagotavlja podporo slovenskim
podjetjem pri prodoru na tuje trge, pri širitvi njihovega poslovanja v tujino in pri reševanju
morebitnih težav, povezanih s poslovanjem na tujih trgih. V okviru svoje dejavnosti
identificira tudi nove priložnosti za podjetja, organizira poslovna srečanja, sejemske in druge
predstavitve, seminarje, konference, obiske gospodarskih delegacij in druge promocijske
dogodke. Podjetja obvešča o poslovnih priložnostih, mednarodnih razpisih in sejmih, ki so
zanje aktualni, jim ponuja svetovanje pri vstopu na trge države sprejemnice ter jim pomaga
pri navezavi stikov s potencialnimi poslovnimi partnerji.
Ministrstvo za zunanje zadeve sodeluje pri pridobivanju tujih investitorjev v slovensko
gospodarstvo. V okviru tega predstavniki ministrstva potencialne investitorje obveščajo o
slovenskem poslovnem okolju ter jim kot poznavalci slovenskega gospodarstva in pravnega
sistema svetujejo. Ministrstvo si pri nalogah s področja gospodarske diplomacije pomaga s
široko mrežo diplomatskih predstavništev in konzulatov ter ekonomskih svetovalcev.
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 Ustanova),
prav tako tudi mednarodna organizacija Center za razvoj financ (CEF) in večina nevladnih
organizacij, ki izvajajo projekte mednarodnega razvojnega sodelovanja, kot so Društvo FER,
Slovenska Karitas, Zavod EMMA, Zavod Krog.
Ministrstvo za zunanje zadeve v južnem delu osrednjeslovenske statistične regije trenutno
ne izvaja posebnih aktivnosti za podjetja iz te regije.

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

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 izseljenstvom, s sedežem v južnem delu Osrednjeslovenske regije, omenjamo
na tem mestu zlasti:
Vas Zagorica pri Vidmu v Občini Dobrepolje je rojstni kraj umetnikov Franceta (1895) in
Toneta (1900) Kralja. Čas po drugi svetovni vojni ni bil prijazen niti do Kraljev in še manj do
Dobrepolja. Fundacija Toneta Kralja deluje in si prizadeva vzpostaviti stike s kraji, v katerih
je Tone Kralj poslikal cerkve. Fundacija je bila ustanovljena z namenom, da bi pomagala pri
obnovi poslikav cerkvenih stavb, ki iz različnih razlogov propadajo. Nedvoumno sporočilo
Toneta Kralja v luči minule druge svetovne vojne in aktualnega dogajanja v svetu: »Mir med
ljudmi in narodi« je lahko temelj povezovanja v širšem mednarodnem kontekstu. V tem
smislu je sodelovanje fundacije z Uradom Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu
temeljnega pomena. Spomin na umetnika negujejo občina in tamkajšnja društva, zlasti
turistično društvo.
S slovenskimi izseljenci v Švici se povezuje Občina Velike Lašče, ki se s ponosom
predstavlja kot zibelka slovenske kulture ali kot slovenske Atene. Na njenih tleh so se rodili
veliki možje – Slovenci: na Rašici Primož Trubar, v Retjah Fran Levstik, v Podsmreki Josip
Stritar in v Velikih Laščah Jože Javoršek. Sodelovanje med Občino Velike Lašče in švicarsko
Občino Lützelflüh traja že od leta 1996. Postopoma se je gradil in utrjeval kulturni most in
Švicarji so z željo po nadaljnjem sodelovanju ustanovili uradno društvo Verein Kulturbrücke
Velike Lašče–Lützelflüh. Leta 2004 sta se uradno pobratili obe občini, leta 2005 pa je bilo tudi
na slovenski strani ustanovljeno Društvo kulturni most Lutzelflüh–Velike Lašče. Leta 2015 je
bil za izjemne dosežke na področju vsestranskega povezovanja med občinama Velike Lašče
in Lützelflüh iz Švice za častnega člana občine Velike Lašče imenovan Milan Greiner, arhitekt
slovenskega rodu iz Švice.
Tabor slovenskih pevskih zborov, ki že več kot pol stoletja tradicionalno poteka v Šentvidu
pri Stični (Občina Ivančna Gorica), je srečanje ljubiteljskih pevskih zborov, ki se ga redno
udeležujejo tudi slovenski pevski zbori iz zamejstva in izseljenstva. Leta 1994 je tabor prejel
srebrni častni znak svobode Republike Slovenije z naslednjo utemeljitvijo: »Za četrtstoletno
širjenje pevske kulture in ljubiteljske kulturnoumetniške dejavnosti v celotnem slovenskem
kulturnem prostoru. Dogodek organizirajo Kulturno društvo Tabor slovenskih pevskih zborov,
Občina Ivančna Gorica, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti in Osnovna šola Ferda Vesela ter
mnogi krajani Šentvida pri Stični.
Prek pobratenja poteka zlasti kulturno sodelovanje med občinama Vrhnika in Gonars (Italija),
ki je z vidika slovenskih izseljencev povezana zlasti prek begunskega taborišča, v katerem so
nekaj časa živeli tudi slovenski begunci, ki so se nato večinoma razselili po svetu.
Občina Logatec je od leta 1982 pobratena z Občino Repentabor v Italiji, kjer živi slovenska
manjšina. Med občinama potekajo redni stiki. Zlasti bogato je kulturno sodelovanje v smislu
gostovanj društev, ki delujejo v obeh občinah, ter sodelovanje med osnovnima šolama obeh
občin. 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 Osrednjeslovenski regiji v obdobju 2021–2022 s 622.256,80 evra sofinanciramo
obnovitvena, konservatorsko-restavratorska in vzdrževalna dela na področju nepremične
kulturne dediščine. V tem delu regije smo 128.597,12 evra porazdelili med sakralno in profano
stavbno dediščino.
V dvoletnem obdobju se izvajajo konservatorsko-restavratorski posegi na stenskih poslikavah
v cerkvi sv. Jošta in na stranskem oltarju sv. Antona Puščavnika v cerkvi sv. Janeza Evangelista
v občini Horjul. Lani so se zaključila manjša obnovitvena dela na gradu Bogenšperk,
ki se je v slovensko zgodovino zapisal po zaslugi Janeza Vajkarda Valvasorja – Valvasorjevo
zbirateljstvo na Bogenšperku predstavlja začetke slovenskega muzejstva –, in začela
obnovitvena dela v Samostanu Stična, ki je edini še delujoči cistercijanski samostan v
Sloveniji. Na Trubarjevi domačiji v občini Lašče so lani naredili rekonstrukcijo kozolca iz 19.
stoletja, kjer je svoje prostore dobil turistično-informativni in interpretativni center. Prostor,
ki arhitekturno združuje staro in novo, je namenjen različnim izobraževalnim, kulturnim in
turističnim vsebinam.
V skrbi za razvoj kulturnih dejavnosti in krepitev kulturne ponudbe na regionalni in lokalni
ravni smo v obdobju 2020–2021 začeli izvajati dva javna poziva, ki občinam odpirata nove
možnosti pri zagotavljanju finančnih sredstev za razvoj javne kulturne infrastrukture. Sredstva,
skupaj 312.528,08 evra, so za zagotavljanje ustreznih prostorskih in tehničnih pogojev za
izvajanje različnih dejavnosti prejele štiri občine. Občine so s sredstvi obnovile Kulturni dom
Grosuplje in sanitarije na Jurčičevi domačiji ter posodobile ozvočenje, razsvetljavo in opremo
v Narodnem domu Logatec in Kulturnem domu Šmartno pri Litiji.

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

Samostan v Stični (foto: (ZKT Prijetno domače Ivančna Gorica)

V tem delu regije delujeta dva državna muzeja – Tehniški muzej Slovenije in Muzej krščanstva
na Slovenskem. Glavne muzejske zbirke Tehniškega muzeja Slovenije so v nekdanjem
kartuzijanskem samostanu v Bistri pri Vrhniki, dve zbirki – Valvazorjeva grafična zbirka in
razstava Valvasorjev pogled v naravo – sta med drugim na ogled na gradu Bogenšperk. Muzej
krščanstva na Slovenskem v Stični je osrednja muzejska ustanova na področju zbiranja,
preučevanja in razstavljanja nacionalne premične sakralne kulturne dediščine od pozne
antike do današnjega časa. Delovanje obeh muzejev v letu 2022 sofinanciramo z 1.723.943
evri.
S sofinanciranjem nakupa knjižničnega gradiva in računalniške opreme trem splošnim
knjižnicam – Cankarjevi knjižnici Vrhnika, Knjižnici Litija in Mestni knjižnici Grosuplje s 125.418
evri v letu 2021 – spodbujamo razvoj bralne kulturne in različnih oblik pismenosti pri vseh
generacijah tudi v tem delu regije.

Predsednik vlade Janez Janša se je udeležil literarnega večera ob zaključku Jurčičevega leta na Muljavi (foto: KPV)

V letu 2022 smo zagotovili 1,7 mio € za
delovanje Tehniškega muzeja Slovenije
in Muzeja krščanstva na Slovenskem.

Sofinanciranje kulturnih programov v regiji
Razvoj sodobne umetnosti v celotni regiji spodbujamo z rednim sofinanciranjem delovanja
osrednjih javnih zavodov s področij vizualnih in uprizoritvenih umetnosti ter projektov in
programov nevladnih kulturnih organizacij in samozaposlenih v kulturi. V regiji, predvsem
v Ljubljani, domujejo 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. Možnosti za finančno podporo
odpirajo tudi večletni projektni razpisi in vsakoletni enoletni projektni razpisi na področju
umetnosti. V letu 2021 smo na primer v okviru enoletnih razpisov za izbor kulturnih
projektov na področju glasbene umetnosti s 135.833,18 evra sofinancirali 66 projektov iz
te regije, od tega en projekt iz tega dela regije s 1.184,02 evra.
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
en medij iz tega dela regije.

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

PRAVOSODJE
Marjan Dikaučič
minister za pravosodje

Na območju južnega dela osrednjeslovenske regije sodno okrožje sestavljata Okrajno sodišče
v Grosupljem in Okrajno sodišče na Vrhniki, v regiji pa so določena tudi tri notarska mesta.

Digitalizacija pravosodja
Digitalizacija je ena izmed ključnih prioritet ministrstva, pri čemer je naš cilj, da vsi pravosodni
deležniki čim prej in čim bolj okrepijo možnosti za elektronsko poslovanje. Z digitalizacijo
pravosodja smo zagotovili dostopnejši pravosodni sistem. Javnih dražb, zaslišanj in glavnih
obravnav se lahko danes ljudje udeležujejo od doma.
- Insolvenčni, izvršilni, registrski in zemljiškoknjižni postopki so že praktično v celoti
informatizirani in digitalizirani.
- Sodne dražbe v izvršilnem postopku se lahko izvajajo prek spleta in ne zgolj osebno na kraju
dražbe.
- Prenovljeni register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin (eRZPP) omogoča
poenostavljen vpis v register, s tem je omogočeno lažje zavarovanje terjatev državljanov in
gospodarskih družb.
- Prenovljene so pravne podlage za e-poslovanje in e-vročanje v kazenskih postopkih.
V izvajanju je informatizacija pravdnih in kazenskih postopkov.

Investicije
Zavod za prestajanje kazni zapora Ig je edini ženski zapor v Sloveniji, deluje pa v prostorih
starega gradu. Z investicijo želimo zagotoviti funkcionalne, sodobne, energetsko učinkovite
in zadostne kapacitete za delovanje ZPKZ Ig, predvsem pa ustrezne pogoje za bivanje in
varnost vseh zaprtih oseb, tudi mater, mladoletnic in starejših obsojenk, in seveda ustrezne
delovne razmere za zaposlene.
Prostori pripora in zaprtega oddelka so načrtovani v novogradnji, za polodprti in odprti
oddelek so prostori načrtovani z rekonstrukcijo gradu.
V letu 2020 je bilo za projekt Zavod za prestajanje kazni zapora Ig pridobljeno gradbeno
dovoljenje. Izvedena je bila prva faza arheoloških raziskav na terenu in rušitev pomožnih
objektov ter vzpostavljena začasna prometna ureditev. Izdelala se je projektna dokumentacija
za izvedbo (PZI), v letu 2021 pa so bile zaključene arheološke raziskave na terenu na podlagi
dopolnjenih pogojev ZVKD. Izvedena je bila 1. faza javnega naročila za izbor izvajalca GOI
del in dobavo opreme, razpisna dokumentacija za objavo 2. faze omejenega postopka je
pripravljena. Začetek gradnje se načrtuje v letošnjem letu, zaključek pa leta 2025. Ocenjena
vrednost investicije, na podlagi popisov iz PZI dokumentacije, je 78 milijonov evrov.

Probacija
Izrekanje alternativnih kazni je tako za storilca kot tudi za skupnost izjemno koristno, tudi z
vidika resocializacije. Delo probacije zato igra 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.
Med svojim 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.

Minister Marjan Dikaučič, evropska komisarja Didier Reynders in Ylva Johansson ter minister Aleš Hojs na obisku v ZDA
(foto: MP)
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