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Povračilo obmejnim občinam zaradi 
povečanega nadzora državne meje01

Lani smo občinam ob zunanji schengenski meji v jugovzhodni Sloveniji (občine Črnomelj, 
Loški Potok, Kočevje, Kostel, Metlika, Novo mesto, Osilnica in Šentjernej) povrnili več kot 
milijon evrov za stroške: 
‒ zaradi obnove poti ob začasnih tehničnih ovirah na zunanji schengenski meji,
‒ zaradi obnove občinskih poti, ki so dodatno obremenjene zaradi nadzora zunanje 
schengenske meje, 
‒ za postavitev dodatnih virov razsvetljave in tehničnih sredstev,
‒ za druge stroške za večjo varnost občanov.

V MNZ smo tudi za letos zagotovili 2,5 milijona evrov za enkratno povračilo občinam. 
Za občine ob zunanji schengenski meji (občine Črnomelj, Loški Potok, Kočevje, Kostel, 
Metlika, Novo mesto, Osilnica in Šentjernej) je tako predvidenih več kot 853.000 evrov.

Učinkovit boj proti nezakonitim migracijam02
Specializirana enota za nadzor državne meje SENDM II je bila ustanovljena 15. junija 
2021 in ima trenutno sedež na Policijski postaji Brežice. Usmerjena je predvsem v 
preprečevanje nezakonitih migracij na območju Bele krajine in Posavja, poleg njene 
učinkovitosti pa sta značilna tudi preventivno delovanje in odkrivanje zelo širokega nabora 
kaznivih dejanj, prekrškov, storilcev in posesti prepovedanih predmetov na celotnem 
ozemlju Slovenije.

Prav tak način dela daje možnost napotitve policistov na lokacije, kjer je večje tveganje za 
nezakonite migracije, in s tem zagotovitev hitre dodatne kadrovske pomoči enotam na 
terenu pri varovanju državne meje. Zaradi posebnih znanj in bolj specializiranega nabora 
nalog lahko opravijo več postopkov s področja državne meje in tujcev in tako odkrijejo 
več prekrškov in kaznivih dejanj z njihovega osnovnega delovnega področja. Takšen 
način dela so evalvatorji ob zadnji schengenski evalvaciji prepoznali in zapisali kot primer 
dobre prakse dela slovenske policije. Na slovensko-hrvaški meji s slovenskimi policijskimi 
patruljami, ki varujejo državno mejo, letos sodelujejo tudi tuji policisti. V novembru 
sodeluje 13 tujih policistov, in sicer trije madžarski in deset čeških policistov.

Vlada je ustanovila Medresorsko delovno skupino za spremljanje aktivnosti na področju 
migracij, ki jo poleg predstavnikov strokovnih služb MNZ in Policije sestavljajo še 
predstavniki ministrstev za zunanje zadeve, za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, za pravosodje in SOVA. Namen delovne skupine, ki se redno sestaja, je 
sprotno spremljanje stanja na področju nezakonitih migracij in mednarodne zaščite 
na terenu ter načrtovanje in prilagajanje ukrepov za učinkovito upravljanje mešanih 
migracijskih tokov. To vključuje pripravo in spremljanje ocene stanja ter scenarije z 
nabori ukrepov glede na migracijska gibanja, kot so na primer zakonodajni ukrepi, 
izvajanje ukrepov v praksi, kontingentni načrti.



Urejanje romske problematike03
Na območju jugovzhodne Slovenije, ki ga pokriva ljubljanska policijska uprava, je sedem 
romskih naselij, v katerih živi približno 700 Romov. Na območju, ki ga pokriva novomeška 
policijska uprava, pa je 25 romskih naselij, v katerih živi približno 3000 Romov.

Delovanje policije v večkulturni družbi in s subkulturnimi skupinami zahteva ustrezen 
pristop in poseben način dela. V ta namen na Generalni policijski upravi deluje stalna 
delovna skupina, ki skrbi za uspešno sodelovanje policijskih enot na državni, regionalni in 
lokalni ravni s predstavniki lokalnih in multikulturnih skupnosti. Dejavnosti so usmerjene 
v ozaveščanje in usposabljanje policistov in drugih javnih uslužbencev za boljše delo s 
pripadniki večkulturnih skupnosti, v izvajanje policijskega dela v skupnosti ter dejavno 
sodelovanje z Uradom za narodnosti in drugimi vladnimi in nevladnimi organizacijami. 
Generalni direktor policije vodi vladno Delovno skupino za reševanje romske problematike. 

Letos smo skupaj z drugimi deležniki (inšpekcijske službe, medobčinski inšpektorati in 
redarstva, centri za socialno delo, Finančna uprava RS …) okrepili delovanje na območjih z 
romskimi naselji in izvedli 51 poostrenih nadzorov.
Policija je letos izdelala dva akcijska načrta s področja romske problematike. Njuni cilji so:
‒ zagotavljanje večje učinkovitosti policijskih intervencij v romskih naseljih, 
‒ zagotavljanje večje vidnosti policijskega dela, 
‒ proaktivna obravnava potencialnih varnostnih dogodkov in 
‒ zagotavljanje večje varnosti na območjih, kjer živi romska skupnost. 

Prav tako je cilj, da policija in druge intervencijske službe lahko nemoteno izvajajo svoje 
naloge, ter tako doseči pozitiven odziv v romski, lokalni in strokovni javnosti.

Obe policijski upravi ob koncu tedna in vnaprej znanih večjih dogodkih na območjih z 
romskimi naselji aktivirata skupine posebne policijske enote. To se je izkazalo za učinkovit 
preventivni ukrep. Že prisotnost skupine v romskem naselju ali okolici deluje preventivno, 
saj se morebitni kršitelji zavedajo moči in učinkovitosti ukrepanja posebej izurjene 
skupine policistov, ki ima tudi dodatna zaščitna sredstva za vzdrževanje javnega reda in 
miru.

Minister se je na obisku v občini Škocjan 
seznanil s tamkajšnjo romsko problematiko

(foto: MNZ)



Širitev Policijske postaje Črnomelj04
Za objekt Policijske postaje Črnomelj načrtujemo pripravo projektne dokumentacije za 
širitev objekta s prizidkom in ureditev prostorov Enote vodnikov službenih psov Novo 
mesto.

Avtocestna policija Novo mesto05
Specializirana enota avtocestne policije Novo mesto bo predvidoma začela delovati do 
1. maja 2022. 

Slovenska avtocestna policija si prizadeva za uresničevanje več pomembnih ciljev: 
‒ s povečanjem učinkovitosti policijskega dela in načrtnim vzpostavljanjem reda na 
avtomobilskih in hitrih cestah izboljšati pretočnost in prometno varnost, 
‒ zmanjšati število prometnih nesreč in mrtvih udeležencev, 
‒ povečati raziskanost kaznivih dejanj in povečati pregon storilcev, saj se tu povečuje tudi 
število kaznivih dejanj in narašča tok nezakonitih migracij.

Z Občino Kočevje sodelujemo pri graditvi 
vodohrana v Gotenici06

Občina Kočevje v letu 2022 načrtuje gradnjo novega vodohrana na območju Gotenice. 
Zgraditev vodohrana je ključnega pomena tudi za ministrstvo za notranje zadeve, saj bo 
tako omogočen priklop Sektorja za oskrbo Gotenica (SOG) na javno vodovodno omrežje. 
Za priklop vodohrana na že zgrajeno javno vodovodno omrežje v SOG bodo položene tudi 
vodovodne cevi Občine Kočevje za javni vodovod, zato bomo na ministrstvu sočasno z 
občino izvedli naložbo za zamenjavo internega in dotrajanega požarnega voda.

Gradnja novega objekta Regionalnega 
središča za zaščito, reševanje in pomoč 
Novo mesto

07

Avgusta 2021 je bilo podpisano pismo o nameri z Mestno občino Novo mesto za gradnjo 
novega objekta Regionalnega središča za zaščito, reševanje in pomoč Novo mesto na 
območju Vojašnice Franca Uršiča, kar bo izboljšalo učinkovitost lokalnega in regijskega 
odziva na izredne dogodke.



Brezplačni prenos zemljišč v upravljanju 
ministrstva za obrambo 08

Ministrstvo za obrambo je za uresničevanje določil Zakona o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja prek ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo na Mestno 
občino Novo mesto brezplačno preneslo tri parcele v k. o. Bršljin s površino 16.488 m² 
za postavitev Medobčinskega zbirnega centra za ravnanje z odpadki. 

Ministrstvo za obrambo je pobudnik sprememb občinskih prostorskih aktov za ureditev 
območja Žabjak, ki ga poseljujejo Romi. Po večletnem usklajevanju so bile leta 2018 
sprejete Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Mestne občine 
Novo mesto, ki območje Žabjak za potrebe romskega naselja opredeljuje z ustreznimi 
stavbnimi, poselitvenimi in rekreacijskimi območji, kar omogoča legalizacijo naselja in 
tudi njegov usmerjeni in nadzorovani urbani razvoj.

Ministrstvo za obrambo je za ureditev romskega naselja na občino že preneslo 
pet parcel s skupno površino 23.371 m². Septembra 2021 je ponovno predlagalo, naj 
občina za območje Žabjak poda vlogo na pristojno Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo za brezplačen prenos zemljišč z opredeljenim javnim interesom, s čimer bi se 
trajno uredile stvarnopravne pravice romskega naselja. 

Minister za obrambo Matej Tonin in poveljnik 15. polka vojaškega letalstva polkovnik Janez Gaube sta 
prerezala slavnostni trak ob zaključku prve faze posodobitve letališča Cerklje ob Krki (foto: Tadej Krese, 
GŠSV)



Varovanje državne meje09
Slovenska vojska od leta 2015 neprekinjeno podpira Ministrstvo za notranje zadeve in 
Policijo pri reševanju situacije, povezane z nezakonitimi migracijami in varovanju državne 
meje. Vsak dan je na tovrstne naloge napotenih več kot 100 pripadnikov. Slovenska 
vojska je septembra 2019 optimizirala napotitve pripadnikov na tovrstne naloge ter 
postavila nastanitvene zmogljivosti bliže mestu opravljanja nalog za tiste, ki sodelujejo s 
Policijo pri varovanju državne meje na območju Policijske uprave Novo mesto. Pripadniki 
SV so tako v Črnomlju v sodelovanju z lokalno skupnostjo na dvorišču gasilskega doma, 
postavili 14 bivalnih kontejnerjev. Nastanitvene zmogljivosti uporablja do 30 pripadnikov 
Slovenske vojske, ki na tem območju sodelujejo v mešanih patruljah s Policijo ali v 
opazovalnicah in tako preprečujejo nezakonite prehode državne meje. 

Ministrstvo za obrambo je leta 2021 sklenilo novi pogodbi o brezplačni uporabi 
skladiščnih prostorov v Selih pri Otovcu za logistični center za zaščito in reševanje v 
Beli krajini. 

Obnova letališča Cerklje ob Krki10
Ministrstvo za obrambo zaključuje prvo fazo obnove letališča Cerklje ob Krki, na osnovi 
katere je letališče usposobljeno za letenje podnevi in ponoči ter v vseh vremenskih 
razmerah. Vrednost investicije znaša več kot 70 mio evrov, od tega so 70 % navedenih 
sredstev pridobili izvajalci iz jugovzhodne regije.

Vlada RS je dala soglasje  za izvedbo projektov 2. faze prenove letališča, ki 
predpostavlja izgradnjo infrastrukture za oskrbo z letalskim gorivom, ki ga 
sofinancira Nato:  

Zgrajena bo cesta od izvoza iz avtoceste Drnovo do regionalne ceste Cerklje ob 
Krki–Kostanjevica.

Posodobljeno bo črpališče za letalsko gorivo v Stari vasi pri Krškem.

Za potrebe transporta goriva med črpališčem v Stari vasi pri Krškem in letališčem 
Cerklje ob Krki bodo uveljavljeni najvišji varnostni standardi upoštevajoč realno 
porabo goriva v Slovenski vojski in okoljske obremenitve.

Na območju občine Krško bodo odstranjene podzemne cevi cevovoda iz 
obdobja JLA. 



ZDRAVA
SLOVENIJA

JUGOVZHODNA SLOVENIJAVLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
REPUBLIKA SLOVENIJA



Na območju jugovzhodne regije delujejo Zdravstveni dom Novo mesto, Zdravstveni 
dom Črnomelj, Zdravstveni dom Metlika, Zdravstveni dom Trebnje, Zdravstveni dom 
Kočevje, Zdravstveni dom Janeza Oražma Ribnica in Splošna bolnišnica Novo mesto.

Na dan 7. novembra 2021 so v jugovzhodni regije dosegli 54-odstotno precepljenost 
z enim odmerkom in 50-odstotno precepljenost z vsemi odmerki. V populaciji 18 + pa je 
precepljenost z enim odmerkom 66-odstotna, z dvema pa 61-odstotna. 

Najbolj precepljeni so prebivalci občine Kostel (62,2 %), najmanjša precepljenost pa je v 
občini Škocjan (41,5 %).

Cepljenje v romskih skupnostih01
V sodelovanju z Romskim društvom Romani Union, v katerem projekt koordinira Jožek 
Horvat Muc, in Društvom za razvijanje prostovoljnega dela, ki v romskem naselju Žabjak 
v Novem mestu vodi dnevni center za otroke, smo pripravili zdravstvene delavnice 
in cepljenje proti COVID-19 v okviru projekta Krepitev zdravja romske skupnosti v 
Sloveniji s poudarkom na ženskah, otrocih in starejših.

Na zdravstveni delavnici v naselju Žabjak so predavatelji svetovali o izboljšanju lastnega 
zdravja, pomembnosti gibanja in zdrave prehrane, higieni in bolezenskih tveganjih. 
Govorili so tudi o omejevanju kajenja in pitja alkohola. Ženski del udeleženk so predavatelji 
spodbudili k obisku ginekologa. 

1,9 milijarde evrov za investicije v zdravstvu02
Zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v slovensko zdravstvo postavlja nove 
okvire slovenskega zdravstva – ne samo z vidika infrastrukture in opreme, temveč tudi 
z vidika zaposlenih, kar je trenutno najpomembnejše. Slovenija je po številu zdravnikov 
na 1000 prebivalcev pod evropskim povprečjem, obenem pa v zdravstvo vlagamo veliko 
manj kakor druge primerljive evropske države. Zakon zagotavlja 1,9 milijarde evrov za 
slovensko zdravstvo v 10 letih. 

V jugovzhodni regiji je predmet zakona preureditev stavbe Internega oddelka SB 
Novo mesto z uporabno površino 1.179 m2, v katero bomo umestili prostore Oddelka 
za negovalno bolnišnico. Bolnišnica bo pridobila 60 postelj za potrebe neakutne 
bolnišnične obravnave (NBO) in pet postelja za paliativno oskrbo.

Vrednost investicije je 6.093.534,40 evra z DDV, od tega bodo sredstva EU v okviru 
Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 
znašala 4.500.000 evrov, ministrstvo za zdravje pa bo vložilo 1.593.534,40 evra.
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S sredstvi iz različnih evropskih skladov so bili v Sloveniji sofinancirani številni projekti in 
programi. V jugovzhodni regiji se zdaj izvaja 597 projektov – 517 projektov v okviru cilja 
naložbe za rast in delovna mesta v skupni vrednosti 269,68 milijona evrov in 80 projektov v 
okviru cilja evropsko teritorialno sodelovanje v skupni vrednosti 20,7 milijona evrov. Do konca 
septembra 2021 je bilo v okvirju cilja naložbe za rast in delovna mesta upravičencem 
izplačanih 200,59 milijona evrov, od tega v času zdajšnje vlade 93,16 milijona evrov.

Zmanjšanje poplavne ogroženosti 
Kostanjevice na Krki 01

V okviru 6,75 milijona evrov vrednega projekta, za katerega bo kohezijski sklad prispeval 
2 milijona evrov, je predvidena izvedba celovitih ukrepov za zmanjšanje poplavne 
ogroženosti mesta Kostanjevica na Krki ob hkratnem zavarovanju in obnovi naravnih 
poplavnih območij. Z izvedbo projekta bo 485 prebivalcev ter 154 objektov območja 
občine Kostanjevica na Krki zaščitenih pred škodljivim delovanjem voda. 

Brv in kolesarska pot Irča vas 02
Mestna občina Novo mesto bo s projektom v vrednosti 1,76 milijona evrov, za katerega bo 
kohezijski sklad prispeval 745.000 evrov, poskrbela za zgraditev brvi za kolesarje in 
pešce v Irči vasi. Brv bo prečkala reko Krko med Lastovčami in naseljem Groblje. Naložba 
obsega tudi zgraditev 190 metrov kolesarske poti na levem bregu Krke, na desnem bregu 
pa se bo brv navezala na sedanje prometne površine. Brv z navezavami je sestavni del 
kolesarske povezave Drska–Bršljin. Naložba bo pripomogla k izboljšanju trajnostne 
mobilnosti, prometne varnosti, kakovosti zraka in možnosti za kolesarje.

Brv in kolesarska pot Irča vas (foto: Občina Novo mesto)



Poslovno-industrijska cona Cikava 03
Z izpeljanim projektom bo Mestna občina Novo mesto oplemenitila gospodarski razvoj, 
zato se bo izboljšala kakovost bivanja občanov. Vrednost projekta znaša skoraj 3,6 milijona 
evrov, od tega bo evropski sklad za regionalni razvoj prispeval več kot 2,3 milijona 
evrov. Vsebinsko je projekt razdeljen na dva dela, in sicer na rekonstrukcijo ceste, gradnjo 
meteorne kanalizacije in rekonstrukcijo plinovoda ter na komunalno opremljanje 
Poslovno-industrijske cone Cikava. Z izvedbo projekta se komunalno opremlja 3,77 
hektarja stavbnih zemljišč v coni, s čimer bo pridobljenih 2,92 hektarja na novo 
opremljenih zemljišč za izvajanje gospodarskih dejavnosti

Mestna občina Novo mesto bo z vzpostavitvijo primernih infrastrukturnih pogojev za poslovanje v 
poslovni coni omogočila razvoj malih in srednje velikih podjetij, ki so ključni nosilci gospodarskega 
razvoja v regiji. (foto: SVRK)

Projekt HITRO 04
Občina Črnomelj in Gasilska zveza Črnomelj kot partnerja sodelujeta pri projektu HITRO, 
ki se izvaja v okviru čezmejnega Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija - Hrvaška. 
Ključna zamisel projekta je ustanovitev čezmejnega partnerstva, v okviru katerega 
se ustanovi, izuri in opremi skupna čezmejna enota zaščite in reševanja, ki se bo v 
primeru naravne nesreče sposobna odzvati in ublažiti posledice naravnih in drugih 
nesreč. Drugi pomembni del projekta so ozaveščanje in izobraževanje občanov o ravnanju 
v takšnih izrednih razmerah ter promocija odgovornega vedenja do okolja. Za projekt, 
vreden 808.000 evrov, je evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 687.000 evrov.



V okviru Dogovora za razvoj jugovzhodne razvojne regije je do konca programskega obdobja 
2014–2020, ki se bo končalo leta 2023, za sofinanciranje predviden še en projekt v vrednosti 
skoraj milijon evrov evropskih kohezijskih sredstev. 

Priložnosti za regijske projekte prinaša tudi julija potrjeni 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 evrov 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 izpustov toplogrednih plinov in podobno) 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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Medgeneracijski objekt 
Loški Potok 

Državni zbor RS je v postopku sprejemanja Proračuna RS za leto 2020 sprejel 
amandma, s katerim je MDDSZ povečal pravice porabe v višini 500.000 evrov za projekt 
medgeneracijskega bivalnega objekta v občini Loški Potok. Investicija predstavlja 
rekonstrukcijo obstoječega objekta ter prizidavo novega. V pritličju bodo urejeni novi 
prostori oskrbovanih stanovanj in prostori za društvo kmečkih žena za razne dejavnosti, 
v nadstropju pa bodo nova neprofitna stanovanja za mlade družine. Z izvedbo investicije 
bodo zagotovljeni boljši pogoji za življenje vseh prebivalcev občine, celovita oskrba 
starejših občanov v domačem kraju, zmanjšan zaostanek v razvoju v primerjavi z bolj 
razvitimi deli države ter ustvarjeno privlačno okolje za mlade družine.

Ocenjena vrednost investicije je znaša 1.150.898,96 evrov. Predviden zaključek 
investicije je v letu 2021.

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

01

Dnevno varstvo in začasna namestitev v Domu 
starejših občanov Novo mesto

02
Namen investicije je pridobiti prostore za Dnevni center za izvajanje dnevnega varstva 
za 30 uporabnikov in dodatne kapacitete za začasno namestitev 20 oseb. Objekt je 
zasnovan kot samostojna konstrukcijska enota. 

Vrednost investicije je 3.614.141,11 evrov. Zaključek del je predviden najkasneje 31. 12. 
2022. 

VDC Novo mesto, enota Trebnje03
Predmet investicije bo izgradnja objekta z zunanjo parkovno ureditvijo. Z investicijo 
se bo pridobil nov objekt, ki bo zadostil področnim predpisom in bo prijazen do 
uporabnikov, omogočil pa bo tudi sprejem novih uporabnikov. 

Z novimi površinami za izvajanje vseh programov na prostem bo omogočeno izvajanje 
različnih interesnih aktivnosti, s čimer se bo izboljšala kvaliteta storitev in dejavnosti za 
vse uporabnike. 

Investicija naj bi se izvajala v letih 2021, 2022 in 2023. 



DSO Osilnica04
Konec septembra 2021 je bil podpisan sporazum o izkazu interesa za dokončanje 
gradnje doma  starejših občanov in  rehabilitacijskega  centra Osilnica. Objekt, 
v katerega se bodo umeščali programi institucionalnega varstva starejših in 
rehabilitacijskega centra, se je pričel graditi v letu 2005 in je bil zgrajen do III. gradbene 
faze. V vmesnem obdobju je bilo sicer nekaj poskusov nadaljevati investicijo, vendar 
so bili neuspešni. Glede na podpisan sporazum nadaljnji postopki tečejo v smeri 
dokončanja gradnje in ureditve objekta, v katerega se bo umestilo kapacitete za potrebe 
institucionalnega varstva starejših in oseb z demenco ter sorodnimi stanji (okvirno 60 
postelj), prostore za rehabilitacijo odraslih oseb s cerebralno paralizo in drugimi motnjami 
v razvoju (okvirno 16 postelj), dnevno varstvo za okvirno 15 oseb, medgeneracijsko središče, 
zdravstveno postajo, možnost oskrbe starostnikov na območju s toplimi obroki na domu.

Investicija za dokončanje objekta je ocenjena na 7,5 mio evrov. Zaključek je predviden 
v drugi polovici leta 2023.

Izpolnjujemo obljube. 
Ponosen na DS Uršiča in 
svojo ekipo, ki je danes 
podpisala sporazum o 
dokončanju izgradnje 
Doma starejših občanov in 
rehabilitacijskega centra 
Osilnica.

Janez Cigler Kralj

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.

TRG DELA



Janez Cigler Kralj

OHRANJANJE DELOVNIH MEST

Interventni ukrepi za ohranitev delovnih mest zaradi posledic epidemije so nedvomno 
ublažili rast števila brezposelnih. Od maja 2020 do sredine oktobra 2021 je Zavod RS za 
zaposlovanje za te ukrepe izplačal dobrih 35,4 milijonov evrov, in sicer za več kot 17,7 tisoč 
oseb oziroma več kot 2,1 tisoč poslovnih subjektov. 

ZNIŽANJE BREZPOSELNOSTI

V evidenci brezposelnih oseb je bilo v jugovzhodni Sloveniji konec septembra 2021 prijavljenih 
4.640 oseb. V letošnjih devetih mesecih se je v evidenco brezposelnih prijavilo kar 42,4 % 
manj oseb kot lani oziroma se je število brezposelnih znižalo na raven iz začetka leta 
2009. 

AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA (APZ)

Zmanjševanje neskladja na trgu dela poteka tudi z vključevanjem v ukrepe APZ, ki pomagajo 
brezposelnim osebam pri ponovnem vstopu na trg dela. Od januarja do septembra 2021 je 
bilo v ukrepe APZ vključenih 1.141 oseb, med njimi:
- 588 v ukrep Usposabljanje in izobraževanje,
- 254 v ukrep Spodbude za zaposlovanje (od tega 172 v program Zaposli.me),
- 299 v ukrep Kreiranje novih delovnih mest (od tega 294 v programe javnih del).

PODPORA DRUŽINAM

Centri za družine predstavljajo prostor druženja različnih generacij, prostor za kakovostno 
krepitev socialnih vlog posameznika, podporo pri lažjem usklajevanju družinskega in 
poklicnega življenja, izboljšanju medsebojnih odnosov ter starševskih kompetenc in prostor za 
izmenjavo dobrih praks ter pozitivnih izkušenj. Delujejo preventivno in izvajajo izobraževalne 
delavnice, pogovore in predavanja za družine, predstavljajo osrednji prostor v lokalnem 
okolju in so namenjeni druženju oziroma zagotavljanju potreb različnih oblik družin v vseh 
življenjskih obdobjih. Vse vsebine so za uporabnike brezplačne.

CENTER ZA DRUŽINE IGRIVI SVET

Zavod Igrivi svet, zavod za lahkotno gibanje in nežen stik je bil v okviru Javnega razpisa za 
financiranje vsebin centrov za družine v letih 2021 – 2025 izbran za izvajanje vsebin centra 
za družine v jugovzhodni Sloveniji. Program Center za družine Igrivi svet je v letu 2021 
financiran prvič, skupna vrednost projekta Centra za družino v obdobju 2021 - 2025 je 
288.000,00 evrov oz. 72.000, 00 letno. 

Namen izvajanja vsebin Centra za družino Igrivi svet je izboljšanje družinskih odnosov in 
ponovne vzpostavitve stika s seboj in naravo. Program temelji na gibalnih aktivnostih, (prosti) 
igri, interdisciplinarnem pristopu, delavnicah, skupinah za starše in bodoče starše, izkustvenih 
delavnicah za otroke in mladostnike ter svetovanjih za vse člane družine. Program posebno 
pozornost namenja  otrokom in mladostnikom vse do vstopa v odraslost, tudi tistim, ki se 
soočajo s čustvenimi in vedenjskimi težavami in drugimi vrstami omejitev, torej otrokom in 
mladostnikom s posebnimi potrebami. 
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COVID-DRŽAVNE POMOČI (ODPRAVLJANJE POSLEDIC EPIDEMIJE COVID-19) 
PO OBČINAH JUGOVZHODNE SLOVENIJE (V EVRIH)

V jugovzhodni Sloveniji je bilo v letih 2020 in 2021 za odpravo posledic epidemije COVID-19 
dodeljeno 116,37 milijona evrov pomoči. 

Največ pomoči je bilo dodeljenih prejemnikom, ki imajo sedež podjetja ali kmetijskega 
gospodarstva v Mestni občini Novo mesto, kar obsega 41,95 % pomoči, namenjenih za odpravo 
posledic pandemije COVID-19 v tej regiji. Sledijo ji Občina Trebnje, ki je prejela 7,68 % pomoči, 
ter občine Metlika, Kočevje in Črnomelj, ki so prejele nekaj več kot 7 % pomoči, druge občine 
so prejele manj kot 5 % COVID-pomoči v tej regiji.

35,89 % vseh pomoči za omilitev posledic pandemije COVID 19 je bilo dodeljenih predelovalnim 
dejavnostim, 15,24 % v sektorju gostinstva, 11,53 % trgovini, vzdrževanju in popravilu motornih 
vozil ter 7,81 % gradbeništvu. Druge dejavnosti so prejele manj kot 7 % tovrstnih pomoči za 
odpravljanje posledic epidemije COVID-19 v tej regiji.

Glede na velikost subjektov na trgu so največ pomoči prejela mikro podjetja in kmetijska 
gospodarstva – 54,3 milijona evrov, kar obsega 46,7 % vseh pomoči za omilitev posledic 
pandemije COVID 19 v tej regiji, 24,98 milijona evrov oziroma 21,5 % so prejela majhna podjetja, 
srednje velika podjetja 9,3 % (10,8 milijona evrov in velike enote 22,5 % (26,16 milijona evrov).

Statistična regija Občina 2020 2021 (do 21. 
oktobra 2021 ) SKUPAJ

JUGOVZHODNA 

SLOVENIJA

ČRNOMELJ 4.575.768,92 3.611.986,99 8.187.755,91
DOLENJSKE TOPLICE 754.967,72 972.668,19 1.727.635,91
KOSTEL 235.493,72 54.684,23 290.177,95
KOČEVJE 5.177.725,90 3.453.517,79 8.631.243,69
LOŠKI POTOK 288.795,67 307.989,61 596.785,28
METLIKA 4.352.170,16 4.591.075,29 8.943.245,45
MIRNA 1.309.398,64 624.156,25 1.933.554,89
MIRNA PEČ 549.429,76 398.308,39 947.738,15

MOKRONOG -TREBELNO 658.540,53 629.108,70 1.287.649,23

NOVO MESTO 34.812.678,84 14.000.605,48 48.813.284,32
OSILNICA 55.253,57 141.905,51 197.159,08
RIBNICA 3.937.922,41 2.148.949,37 6.086.871,78
SEMIČ 977.069,02 989.937,77 1.967.006,79
SODRAŽICA 599.841,63 650.172,37 1.250.014,00
STRAŽA 1.153.409,12 894.868,25 2.048.277,37

TREBNJE 6.292.317,82 4.745.445,43 11.037.763,25
ŠENTJERNEJ 2.692.325,96 1.940.620,64 4.632.946,60

ŠENTRUPERT 1.208.757,54 1.033.577,38 2.242.334,92
ŠKOCJAN 655.620,96 560.908,48 1.216.529,44
ŠMARJEŠKE TOPLICE 1.282.484,38 557.436,19 1.839.920,57
ŽUŽEMBERK 1.423.651,12 1.072.738,52 2.496.389,64

Skupaj 72.993.623,39 43.380.660,83 116.374.284,22



DODELJENE DRŽAVNE POMOČI V JUGOVZHODNI SLOVENIJI PO KATEGORIJAH 
V OBDOBJU UKREPOV PROTI COVID-19

V jugovzhodni Sloveniji je bilo v obdobju ukrepov proti COVID-19 dodeljenih 174,03 
milijona evrov pomoči. Največ pomoči je bilo dodeljenih za odpravljanje posledic COVID-19 
(nadomestilo za čakanje – 29,9 milijona evrov, povračilo škode velikim podjetjem – 22,7 
milijona evrov, izplačilo MTD – 11,03 milijona evrov, povračilo nekritih fiksnih stroškov – 10,6 
milijona evrov). 

Poleg pomoči za odpravljanje posledic COVID-19 pa je bila pomoč dodeljena tudi za varstvo 
okolja – večinoma kot pomoč za tekoče poslovanje pri obnovljivih virih energije, predvsem 
sončne energije (8,23 milijona evrov), za mala in srednje velika podjetja, največ za naložbe in 
zaposlovanje (7,42 milijona evrov), sledijo ukrepi za pomoč za zaposlovanje težje zaposljivih 
delavcev in invalidov (10,45 milijona evrov, od tega 7,12 milijona evrov za invalidska podjetja), 
za regionalne pomoči (največ za začetne investicije 6,5 milijona evrov).

Statistična regija Kategorija
2020

(v evrih)

2021

(do 21. 10. 2021 –
v evrih)

SKUPAJ 

(v evrih)

JUGOVZHODNA 
SLOVENIJA

Kmetijstvo 2.494.982,50 1.595.611,85 4.090.594,35

Kultura 1.099.226,90 208.883,60 1.308.110,50

Mala in srednje velika podjetja 7.514.465,61 3.524.901,52 11.039.367,13

Odpravljanje resnih motenj v gospodarstvu 72.993.623,39 43.380.660,83 116.374.284,22

Raziskave in razvoj ter inovacije 4.959.697,32 2.472.667,99 7.432.365,31

Varstvo okolja 11.253.123,14 856.797,15 12.109.920,29

Zaposlovanje 9.140.803,41 1.310.041,97 10.450.845,38

Regionalne pomoči 10.311.089,33 136.327,23 10.447.416,56

Usposabljanje 62.408,34 597.582,72 659.991,06

Športna in večnamenska rekreacijska infrastruktura 46.000,00 46.000,00

Tvegani kapital 75.000,00 75.000,00

Skupaj
119.829.419,94 54.204.474,86 174.033.894,80



Dohodnina01
Jugovzhodna regija je v letu 2020 prejela 98,92 milijona evrov dohodnine, kar je 8 milijonov 
evrov več sredstev kakor v letu 2019, ko so nekatere občine sicer poleg dohodnine 
prejele tudi finančno izravnavo.

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 Jugovzhodni regiji znaša 834,16 km, kar predstavlja 
12,4 % državnega cestnega omrežja. Državnih cest je 781,53 km (13,2 % omrežja glavnih in 
regionalnih cest), medtem ko je avtocest in hitrih cest 52,53 km (6,8 % omrežja AC in HC). 
Dolžina železniških prog v regiji znaša 115,9 km, kar predstavlja 9,60 % celotne dolžine 
železniških prog v Sloveniji.

Na območju regije je v Načrt razvojnih programov trenutno vključenih 80 projektov 
(brez upoštevanja skupinskih projektov), dva projekta pa sta v fazi uvrščanja v načrt. 
Skupna vrednost teh projektov je 723,6 milijonov evrov. S spremembo proračuna za leto 
2021 in sprejetim proračunom za leto 2022 je za projekte na področju regije Jugovzhodna 
Slovenija namenjenih skupno 24,5 milijonov evrov. Delež sredstev, predvidenih 
za investicije v glavne in regionalne ceste (v okviru samostojnih projektov) v regiji 
Jugovzhodna Slovenija je 9,9 % (2021). 

V pripravi je sprememba proračuna za leto 2022 in predlog proračuna za leto 2023. 
Za projekte na območju regije Jugovzhodna Slovenija so v letu 2022 načrtovana (brez 
upoštevanja skupinskih projektov) sredstva v višini 13,1 mio EUR (8,3 %), v letu 2023 pa v 
višini 10,5 mio EUR (6,7 %). 

JUŽNA 3. RAZVOJNA OS 

Namen gradnje cest je čimprejšnja povezava Bele Krajine z daljinskim avtocestnim 
omrežjem. To predstavlja gradnja hitre ceste s potekom po vzhodni strani Novega 
mesta. Projekt južnega dela 3. razvojne osi poteka v okviru treh ločenih sklopov in sicer 
na odseku 1 od avtoceste A2 (Mačkovec) do priključka Maline, na odseku 2 od priključka 
Maline do Metlike, s krakom do Črnomlja ter na odseku 3, ki poteka od Črnomlja do 
Vinice.

Južni del 3. razvoje 
osi bomo začeli graditi 
takoj leta 2022, če ne bo 
dodatnih zapletov s pritožbami 
na izdano gradbeno dovoljenje. 
Začeli bomo z gradnjo odseka 
NM Vzhod - Osredek, nato pa 
sledi gradnja vse do Malin 
v Beli krajini.

Jernej Vrtovec



3. RAZVOJNA OS  -  SREDINA 
(CELJE – NOVO MESTO)

Kot najustreznejša osnovna prečna povezava med Celjem in Novim mestom je vsekakor 
prometnica na srednjem delu 3. razvojne osi. Projekt je trenutno v fazi državnega 
prostorskega načrtovanja. V tem trenutku je predvideno, da bi najustreznejšo možnost 
sprejeli v začetku leta 2022. Izvedba projekta je predvidena etapno, saj je dolžina 
načrtovane trase preko 65 km, ocenjena investicijska vrednost pa se giblje med 785 
in 1.040 milijonov evrov.

KOLESARSKE POVEZAVE

Regionalna kolesarska povezava Črnomelj – Kanižarica
Izgradnja 695 m kolesarske povezave bo zagotovila varno pot med Kanižarico in 
Črnomljem.

Ureditev kolesarskih povezav v občini Kočevje 
Namen je vzpostavitev varne kolesarske povezave med Kočevjem in zaledjem (Dolga vas). 
Ob zaključku projekta bo dolžina novozgrajenih kolesarskih povezav 5,23 km. 

Regionalna kolesarska povezava Novo mesto - Šmarješke toplice – Škocjan
Dogradili bomo manjkajoče odseke kolesarske povezave med Novim mestom in Stražo 
(8,44 km, v celoti 10,8 km), ponekod je predvidena tudi obnova ceste, gradnja javne 
razsvetljave in zaščita ter prestavitve komunalnih vodov. 

V načrtu: izgradnja večnamenske brvi in kolesarske poti v Irči vasi, izgradnja kolesarske 
povezave med Drsko in Bršljinom, izgradnja večnamenske poti ob Levičnikovi cesti v 
Novem mestu.

Foto: SkyLine/AdobeStock



Regionalni razvoj regije02
Na področju regionalnega razvoja je MGRT sofinanciral gradnjo in opremljanje 10 poslovnih 
con iz Dogovora za razvoj regij v skupni vrednosti sofinanciranja 7,7 milijona evrov, skupna 
vrednost projektov pa znaša 11,5 milijona evrov. To so dve poslovni coni v Metliki in po ena 
poslovna cona v Črnomlju, Ribnici, Loškem Potoku, Mokronogu, Trebelnem, Trebnjem, 
Šentrupertu, Šentjerneju in Novem mestu. 

MGRT s sofinanciranjem poslovnih con uresničuje strateški razvojni cilj regij, to je 
konkurenčno gospodarstvo. Jugovzhodna regija se po stopnji razvitosti, upoštevajoč indeks 
razvojne ogroženosti (IRO), uvršča na drugo mesto med vsemi slovenskimi regijami. Regija je 
izrazito izvozno usmerjena, saj je delež čistih prihodkov od prodaje, doseženih na tujih trgih, 
veliko večji kakor delež na ravni države. Kar 64 % prihodkov regija ustvari na tujih trgih. 

Trenutno potekajo dejavnosti za izvajanje projekta Nacionalni javni inštitut za področje 
industrija 4.0, ki bo razširil dejavnost že delujočega Centra razvoja, raziskav in inovacij, v okviru 
katerega deluje tudi Laboratorij za tovarne prihodnosti

POSODOBITVE ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE

Nadgradnja regionalne železniške proge Grosuplje–Kočevje
Nadgradnja celotne proge je bila zaključena konec leta 2018. V aprilu 2019 je bil ponovno 
vzpostavljen tovorni promet do Kočevja. V letih 2019–2020 je bila izvedena zamenjava 
in posodobitev signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav na celotni progi ter 
ureditev in zavarovanje nivojskih prehodov, določene aktivnosti so še v zaključni fazi. 
Ocenjena vrednost celotnega projekta modernizacije kočevske proge znaša 99,68 
milijonov evrov in je v celoti financirana iz proračuna Republike Slovenije. 

Nadgradnja železniške proge št. 80 državna meja–Metlika–Ljubljana
Predvidena je nadgradnja obstoječega tira, gradnja vzporednega tira glede na potrebe, 
ureditev prehodov, nadgradnja postaj in postajališč, nadgradnja signalnovarnostnih 
naprav ter uvedba daljinskega vodenja prometa na celotni progi. V izdelavi je tudi pobuda 
za državno prostorsko načrtovanje na odseku Novo mesto (Birčna vas)–Ivančna Gorica.

Minister Jernej Vrtovec in župan Sevnice
Srečko Ocvirk na gradbišču.

(foto: MZI)



FINANČNE SPODBUDE

Na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo smo v letih 2020 in 2021 za ukrepe RRI 
(raziskave, razvoj, inovacije) namenili skupno 3,5 milijona evrov. 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je s svojimi ukrepi za spodbujanje podjetij pri 
vlaganju v raziskovalne, razvojne in inovacijske dejavnosti v jugovzhodni regiji v obdobju te 
vlade finančno podprlo 18 podjetij oziroma njihovih projektov. Skupna vrednost dodeljenih 
sredstev tem podjetjem je bila približno 3,5 milijona evrov. V tej regiji so bila podjetja 
pri kandidiranju za javna sredstva uspešna predvsem pri ukrepih javnega razpisa Spodbude 
za razvojno raziskovalne projekte 2, ki je bil namenjen podpori raziskovalno-razvojnim in 
inovacijskim projektom, in javnega razpisa RRI COVID-19, v okviru katerega so se sofinancirali 
raziskovalno-razvojni in inovacijski projekti, katerih namen in cilj sta odprava posledic 
epidemije. Ta krizni ukrep je bil izveden z namenom hitre pomoči gospodarstvu pri ohranjanju 
njegove investicijske in razvojne dejavnosti, pri čemer so projekti glede na področje razvoja 
in investicij takšni, da pomenijo dodano vrednost tudi za družbo, saj zagotavljajo produkte, ki 
omogočajo lažje spopadanje s posledicami epidemije. 

Podjetja iz jugovzhodne regije so bila v letu 2021 izrazito uspešna tudi na mednarodnem 
javnem razpisu EUREKA, v okviru katerega so bili za izvajanje mednarodnih (sodelovanje 
s tujimi razvojnimi partnerji) raziskovalno-razvojnih projektov, katerih končni cilj so novi 
izdelki, postopki in storitve na trgu, izbrani štirje upravičenci. Dodeljeno sofinanciranje tem 
podjetjem bo znašalo skupno nekaj več kot 1 milijon evrov.

Preko Slovenskega podjetniškega sklada smo v obdobju te vlade v jugovzhodni regiji 
podprli 710 projektov v skupni vrednosti več kot 20 milijonov evrov. S poroštvi smo 
podprli 62 projektov v skupni vrednosti 8.337.656,80 evra, z mikrokrediti 237 projektov v 
skupni vrednosti 8.518.180 evrov, subvencionirali 23 projektov v skupni vrednosti 1.542.197,82 
evra, z javnimi pozivi za vavčerje in zaščitno opremo podprli 387 projektov v skupni vrednosti 
1.542.798,39 evra, s semenskim kapitalom pa en projekt v skupni vrednosti 75.000 evrov. 

Turizem v regiji03
V jugovzhodni regiji so tri vodilna območja, opredeljena v Strategiji trajnostne rasti 
slovenskega turizma, in sicer Bela krajina, Kočevsko in Novo mesto. Navedena območja 
so uspešno kandidirala na javnem razpisu za sofinanciranje vodilnih destinacij, ki ga 
izvaja MGRT. Z njim želi vodilne destinacije spodbuditi k digitalnemu inoviranju kulturne 
dediščine in oblikovanju k uporabniku usmerjenih produktov in storitev, ki izkoriščajo 
zmogljivosti naprednih tehnologij.

V okviru razpisa zavodi za turizem in združenja, ki upravljajo razvoj turizma na vodilnih 
turističnih območjih, prejmejo sofinanciranje stroškov razvoja turizma in plače zaposlenih 
v vrednosti do približno 200.000 evrov/destinacijo za dve leti. 

Do začetka novembra je bilo v regiji unovčenih za skoraj 10 milijonov evrov turističnih 
bonov, od tega največ – nekaj čez 2,2 milijona evrov – v občini Dolenjske toplice.



Največ turističnih bonov je bilo unovčenih v občini Dolenjske toplice (foto: www.dolenjske-toplice.si)

Investicijski projekti04
Med večjimi investicijskimi projekti poudarjamo dva pomembnejša za jugovzhodno regijo. 

1) S pogodbo, podpisano 15. julija 2020, je MGRT na podlagi neposredne vloge po 15. členu 
Zakona o spodbujanju investicij podjetju TPV Automotive odobril subvencijo 6,5 milijona 
evrov za investicijo Tovarna prihodnosti TPV Brezina (4,5 milijona evrov je bilo izplačanih 
v letu 2020, 2 milijona evrov bosta izplačana letos), ki jo bo podjetje izvedlo v Občini Brežice. 
Celotna vrednost investicije je 49 milijonov evrov (skupaj s TPV4LIGHT, katerega vrednost 
znaša 16,5 milijona evrov, ki je bil sofinanciran na podlagi javnega razpisa DEMO PILOTI II 
2018).

S to investicijo bo podjetje začelo nov del razvoja procesa in proizvodnje kompleksnih 
strukturnih komponent podvozja iz visokotrdnostnega HSS-jekla in aluminija, kar za podjetje 
pomeni uvajanje popolnoma novih tehnoloških postopkov ter vzpostavitev sistemov kontrole 
in interne logistike. Odprla se bodo nova visokotehnološka in proizvodna delovna mesta. 
Povečala se bo konkurenčna sposobnost podjetja tako na domačem trgu kakor tudi v skupini 
TPV. V okviru investicije bo najpozneje v treh letih po njenem dokončanju ustvarjenih 
in zapolnjenih 50 novih delovnih mest, od tega 20 visokokvalificiranih. Investicija bo 
dokončana do 30. junija 2022.  

2) Podjetju Melamin d.d. je odobrena dodelitev subvencije 1.837.625 evrov (prvi del 
izplačila, 888.687,5 evra, je predviden v letu 2022, drugi del spodbude v višini do največ 
948.937,5 evra pa v letu 2023) na podlagi Zakona o spodbujanju investicij za investicijo v 
posodobitev logističnih in proizvodnih zmogljivosti. Investicija se nanaša na predvsem na 
bistvene spremembe v celotnem proizvodnem procesu gospodarske družbe na območju 
Republike Slovenije, poleg tega pa tudi na širitev zmogljivosti gospodarske družbe. Vrednost 
investicije je 12,2 milijona evrov. V njenem okviru bo podjetje ohranilo 185 sedanjih delovnih 
mest, od tega najmanj 63 visokokvalificiranih, ter bo ustvarilo 11 novih delovnih mest (od tega 
štiri visokokvalificirana). Investicija se je že začela izvajati in bo predvidoma dokončana 31. 
decembra 2023. 
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Raznovrstna ponudba srednješolskih in 
višješolskih programov 01

V jugovzhodni Sloveniji deluje šest srednješolskih zavodov oziroma 10 srednjih šol. V 
regiji se šola 5.801 dijak, večina jih je iz domače regije, nekaj pa jih prihaja iz posavske 
in osrednjeslovenske regije.

Za šolsko leto 2021/2022 je ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na predlog šole 
Gimnaziji Novo mesto dodelilo program mednarodne mature, v katerega je šola vpisala 
21 dijakinj in dijakov. Program v celoti financira ministrstvo.

Šolski center Novo mesto je eno izmed središč in centrov, ki zelo dobro in kakovostno 
izvajajo vajeniško obliko izobraževanja. Celoten šolski center izvaja v tem šolskem letu 
2021/2022 kar sedem izobraževalnih programov, v katerih se lahko dijaki izobražujejo tudi 
v vajeniški obliki. To so programi mizar, zidar, strojni mehanik, oblikovalec kovin – orodjar, 
mehatronik operater, avtoserviser in avtokaroserist.

V jugovzhodni Sloveniji deluje osem samostojnih vrtcev, 21 jih deluje pri osnovni šoli, pet je 
zasebnih. V vrtce je vključenih 6767 otrok. Zaradi večje vključenosti otrok iz romskih naselij 
imajo v občinah Novo mesto, Ribnica, Semič in Trebnje v vrtcih sistemizirano delovno mesto 
romski pomočnik, ki ga v celoti financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
Republike Slovenije (MIZŠ) iz državnega proračuna. V občinah Kočevje, Črnomelj in Novo 
mesto so organizirani trije razvojni oddelki, v katere je vključenih 13 otrok. 

Delež otrok, vključenih v vrtec, je v regiji manjši od deleža vključenih otrok v vrtce v Sloveniji, 
vendar so vidna precejšnja odstopanja med občinami – na primer v Občini Mirna so v vrtec 
vključeni vsi otroci. Delež vključenih otrok v vrtec pa leto pred vstopom v šolo naraste. V regiji 
je delež manjši od povprečja v Sloveniji, v posameznih občinah pa krepko presega slovensko 
povprečje. 

Za osnovne šole v jugovzhodni regiji je značilno, da je v program vključenih veliko 
učencev Romov. Kar nekaj šol je bilo vključenih v projekt Skupaj do znanja, ki se je končal 
konec avgusta letos in je bil med drugim namenjen integraciji romske populacije v program 
predšolske vzgoje in osnovne šole. Eden od rezultatov omenjenega projekta je tudi to, da se 
je z dopolnitvijo Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole 
omogočila sistemizacija delovnega mesta dodatni strokovni delavec za delo z učenci Romi in 
romski pomočnik. 

Za šole v omenjeni regiji, še posebej tiste, ki so v večjih mestnih središčih (Novo mesto, 
Kočevje), je značilno tudi veliko število učencev tujcev, ki potrebujejo dodatne ure slovenščine 
in jih šola v prvem letu vključitve omogoča učencem, katerih materni jezik ni slovenski, na 
podlagi 43.c člena Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole.



Sredstva za naložbe v vzgojno-izobraževalne 
zavode02

Predvidoma še letos bo dokončana naložba v nadomestitev po požaru uničenih prostorov 
na Centru biotehnike in turizma, Grm Novo mesto. Vrednost investicije znaša dobre 3 
milijone evrov, od teh jih bo nekaj več kot 2,4 milijona evrov zagotovilo Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport. 

S projektom Mreža srednjih šol Novo mesto se rešuje prostorska problematika srednjih 
šol na območju Novega mesta, saj šole ne razpolagajo z zadostnimi šolskimi in 
športnimi površinami glede na vpisano število dijakov. V projekt so vključeni: Kmetijska 
šola Grm in biotehniška gimnazija, Srednja šola za gostinstvo in turizem Novo mesto, 
Ekonomska šola Novo mesto, Gimnazija Novo mesto in Šolski center Novo mesto. Ta 
investicija je uvrščena tudi na seznam pomembnih investicij, ki ga je sprejela vlada in so 
ključne za zagon gospodarstva po epidemiji. Ocenjena je na 25 milijonov evrov, delno 
financiranje pa je predvideno iz Načrta za okrevanje in odpornost v sklopu reforme 
Ozelenitev izobraževalne infrastrukture.

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

osnovne in glasbene šole ter vrtce.

V jugovzhodni statistični regiji je ponudba različnih višješolskih programov v javnih 
višjih strokovnih šolah večja kakor v drugih regijah. V Novem mestu delujejo tri javne višje 
strokovne šole, ki delujejo v Šolskem centru Novo mesto, ta izvaja tri višješolske programe, v 
Ekonomski šoli Novo mesto, ki izvaja dva višješolska programa, in v Grmu Novo mesto – Center 
biotehnike in turizma, ki izvaja tri tovrstne programe. 

Grm Novo mesto
Kmetijska šola Grm in 
biotehniška gimnazija



Odobrena sredstva za:

dograditev Osnovne šole Dragatuš v občini Črnomelj

dozidavo objekta Osnovne šole Dolenjske Toplice – vrtec v občini 
Dolenjske Toplice

izgradnjo 16-oddelčnega vrtca v občini Kočevje

prizidek k Osnovni šoli Podzemelj v občini Metlika

dozidavo osnovne šole in vrtca Otočec v občini Novo mesto

novogradnjo prizidka k Osnovni šoli Ribnica v občini Ribnica

rekonstrukcijo in dozidavo Podružnične osnovne šole 
Dolenja vas v občini Trebnje

gradnjo novega vrtca Mirna v občini Mirna 

rekonstrukcijo osnovne šole Šmarjeta v občini Šmarješke Toplice

Skoraj polovico sredstev 
za prizidek k OŠ Otočec bo 
prispevala država.

(foto: MO Novo mesto)



Investicije v rekonstrukcije športnih bazenov 
ter posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih 
športnih površin 

03
Izbrane so bile občine Ribnica, Črnomelj, Semič in Trebnje. 

V Ribnici bodo prejeli 1,5 milijona evrov za rekonstrukcijo bazena v Športnem centru 
Ribnica. 

Po nekaj več kot 22.900 evrov pa bodo prejele občina Črnomelj za razširitev in 
posodobitev športnega parka Stari trg ob Kolpi, občina Semič za ureditev igrišča za 
odbojko na mivki in občina Trebnje za ureditev Medgeneracijske točke Temenica.

Idejna zasnova novega ribniškega bazena (foto: Občina Ribnica)

Urejanje igrišč za odbojko na mivki v Semiču (foto: Občina Semič)



Vlaganja v raziskovalno-razvojne programe in 
projekte04

Na javnem razpisu Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih programov je v petih 
od devetih programov, ki so že končali izvajanje, sodelovalo sedem podjetij z območja 
jugovzhodne Slovenije, nekatera so bila partnerji v več raziskovalno-razvojnih programih. 
Skupno so ta podjetja prejela nekaj več kot 2,7 milijona evrov za sofinanciranje.

Na javnem razpisu Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov pa so 
partnerji iz jugovzhodne Slovenije sodelovali pri devetih od 24 operacij. Skupno je šlo za 
sofinanciranje partnerjev iz jugovzhodne Slovenije nekaj več kot 5,1 milijona evrov.
Iz jugovzhodne regije je v projektu HPC RIVR sodelovala Fakulteta za informacijske 
študije (FIŠ). V okviru projekta so bili vzpostavljeni trije superračunalniki v skupni 
vrednosti 20 milijonov evrov, in sicer Maister (UM), Vega (IZUM) in Trdina (FIŠ). FIŠ je v 
okviru projekta prejela okoli 600.000 evrov, pridobila pa je nadgradnjo strežniške 
sobe, ki bo omogočala širitev IT-opreme na fakulteti ter njeno nemoteno obratovanje 
za raziskovalno in razvojno delo ter izobraževalne dejavnosti na FIŠ. Vzpostavljena je 
infrastruktura s pomočjo hitrega diskovnega sistema za vse virtualne strežnike, ki bo v 
navezavi s sedanjimi fizičnimi in novimi strežniki omogočal hitrejše delovanje in veliko 
razpoložljivost IT-sistema. Vzpostavljena je dobra povezava z IZUM v povezavi z drugimi 
komponentami infrastrukture HPC RIVR. Tako so omogočene nove raziskave, ki zahtevajo 
visoko zmogljivo računanje, pričakujeta pa se povečanje števila državnih in mednarodnih 
projektov sodelovanja z gospodarstvom in drugimi uporabniki znanja ter povečanje 
števila raziskovalcev s področja HPC.

Fakulteta za informacijske študije sodeluje tudi kot eden od osmih partnerjev in edini 
iz regije jugovzhodna Slovenije pri projektu Pisarne za prenos tehnologij (TTO). Skupna 
vrednost operacije je nekaj več kot 5,9 milijona evrov, od tega je delež sofinanciranja 
za FIŠ nekaj več kot 151.900 evrov. Operacija se še izvaja do konca julija 2022.

Vlada je na redni seji 26. avgusta 2021 
sprejela namero o ustanovitvi univerze 

v Novem mestu.
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Projekti na področju voda, zgraditve vrtca, 
ureditve mestnega jedra, tematske poti in 
stanovanj

01

V regiji se je že izvedlo ali je v teku ali fazi priprave 12 kohezijskih projektov, ki jih  bosta 
država in EU sofinancirali z dobrimi 79 milijoni evrov, kar je približno 547 evrov na 
prebivalca te regije. Izvedli so se (bodo):

‒ dograjen bo kanalizacijski sistem v občinah Črnomelj (do konca leta 2023), Trebnje 
(se še ne izvaja), Šentjernej (do konca leta 2022) in Metlika (do konca leta 2023);

‒ izboljšal se bo vodovodni sistem in s tem oskrba z vodo v občinah: Žužemberk, 
Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Dobrepolje in Kočevje (dokončanje leta 2019); Sodražica, 
Ribnica in Kočevje (do konca leta 2022); Novo mesto, Šmarješke Toplice, Šentjernej, 
Škocjan in Straža (se še ne izvaja);

‒ uredilo se bo mestno jedro v Mestni občini Novo mesto (dokončanje leta 2019);

‒ zgradil se bo vrtec Bršljin v Mestni občini Novo mesto (dokončanje leta 2018);

‒ zgradila se bo tematska pot Gradišče–Marof in Kettejev drevored v Mestni občini Novo 
mesto (dokončanje leta 2020);

‒ uredila se bodo stanovanja na Glavnem trgu v Mestni občini Novo mesto (se še ne 
izvaja).

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je v jugovzhodni Sloveniji izvedlo, izvaja ali še načrtuje 
12 kohezijskih projektov za kanalizacijo, vodovodni sistem in različne ureditve, izvedlo bo 
nove projekte protipoplavne zaščite in zagotovilo nova stanovanja.

Obisk ministra Vizjaka v Novem mestu (foto: Občina Novo mesto)



Novi projekti protipoplavne zaščite02
V pripravi je projekt za zmanjšanje poplavne ogroženosti Občine Mirna z namenom 
povečanja poplavne varnosti objektov v Mirni, vključno z osnovno šolo. Ocenjena vrednost 
del predvidenih ukrepov je 305.000 evrov, in sicer za zgraditev visokovodnih zidov in 
nasipa.

V pripravi je tudi projekt izvedbe protipoplavnih ukrepov na povodju Medvedjega 
potoka v Občini Trebnje s ciljem zmanjšanja poplavne ogroženosti regionalne ceste 
in dela naselja Trebnjega na povodju levega pritoka Temenice. Občina že pripravlja 
potrebno projektno dokumentacijo. Predvideno je delno financiranje iz Sklada za vode, 
višina sredstev in razmerje financiranja v tem trenutku še nista določena.

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je julija letos obiskal Občino Loški Potok, kjer si je 
skupaj z županom Ivanom Benčino ogledal požiralnik na Travniškem polju in projektirani izpust 
iz načrtovane čistilne naprave. (foto:  Jure Kos)



Zagotovitev približno 840 novih stanovanj03
MOP ima do leta 2026 na območju države v načrtu zagotoviti vsaj 5000 dodatnih javnih 
najemnih stanovanj. V tem okviru ima Stanovanjski sklad (SSRS) v jugovzhodni Sloveniji 
končane ali še načrtovane projekte: 

Kočevje: 76 stanovanj (gradnja končana – od septembra potekajo vselitve);

Črnomelj: 30 stanovanj (gradnja končana – razpis novembra 2021);

Novo mesto Podbreznik: približno 150 stanovanj (zgraditev do leta 2023/2024);

Novo mesto Brod - Drage: približno 180 stanovanj (zgraditev do leta 2023/2024)

Župan Mestne občine Novo mesto in direktor sklada sta decembra lani podpisala 
menjalno pogodbo za zemljišča in pismo o nameri skupnega sodelovanja občine in 
sklada pri gradnji večstanovanjskih objektov v Novem mestu. Na zemljiščih se bo gradilo 
400 novih najemniških stanovanj na območjih Podbreznika in Brod - Drage.

Stanovanjska politika je vključena tudi v nacionalni Načrt za okrevanje in odpornost. 
Vzpostavljena bo shema financiranja pridobivanja javnih najemnih stanovanj, za katero 
bo namenjenih 60 milijonov evrov sredstev. Upravičenci bodo Stanovanjski sklad RS, 
občinski stanovanjski skladi, občine in neprofitne stanovanjske organizacije.

Minister Vizjak na odprtju novega večstanovanjskega objekta v Črnomlju 
(foto:  Jure Kos)
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V jugovzhodni statistični regiji imamo 11.937 kmetijskih gospodarstev, povprečna velikost 
kmetijskega gospodarstva pa je v tej regiji 4,68 hektarja. Kmetijska gospodarstva skupaj 
obdelujejo več kot 48.000 hektarjev kmetijskih površin. Registriranih je 386 kmetij z 
dopolnilno dejavnostjo. Na območju delujejo tri lokalne akcijske skupine (LAS), in sicer 
LAS Dolenjska in Bela krajina. Partnerstvo pokriva območje občin Črnomelj, Metlika, Mirna, 
Mirna Peč,  Novo mesto, Mokronog - Trebelno, Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan 
in Šmarješke Toplice, LAS Stik pokriva občine Ivančna Gorica, Trebnje, Dolenjske Toplice in 
Žužemberk ter LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, ki pokriva občine Kočevje, Ribnica, 
Velike Lašče, Sodražica, Osilnica, Loški Potok, Dobrepolje in Kostel. 

Belokranjska govedina – vzpostavitev in razvoj kratkih 

dobavnih verig in lokalnih trgov01
Namen projekta je sodelovanje kmetijskih gospodarstev in vodilnega partnerja, 
Kmetijske zadruge Metlika, kot posrednika s ciljem vzpostavitve lokalnega trga ter 
s tem povezanih promocijskih dejavnosti. Sodelovanje bo temeljilo na povezovanju 
lokalnih kmetijskih gospodarstev na območju Bele krajine, da vzredijo zelo kakovostno 
belokranjsko govedino, ki jo bodo skušali čim bolje uveljaviti na lokalnem trgu.

Domačemu potrošniku želijo ponuditi najboljše iz lokalnega okolja ter skrajšati 
transportne poti, s tem pa tudi pripomoči k blaženju podnebnih sprememb. S 
predstavljanjem lokalnih izdelkov želijo ozavestiti potrošnike, da je lokalno boljše zaradi 
kakovosti izdelka, spodbujanja lokalnega kmetijstva, zavedanja o zdravi hrani v našem 
okolju, blaženja podnebnih sprememb in onesnaževanja ter da v tem primeru pridobijo 
vsi: kmet, posrednik in potrošnik. Kot vodilni partner bodo povečali oskrbo lokalnega trga 
in javnih zavodov z belokranjsko govedino. Želijo doseči najmanj 100.000 evrov prihodkov 
od prodaje izdelkov na lokalnem trgu v zadnjih 12 mesecih pred koncem projekta, od 
posameznega kmetijskega gospodarstva pa naj bi vrednost odkupa izdelkov v zadnjih 
12 mesecih pred zaključkom projekta znašala najmanj 5.000 evrov. V okviru projekta je 
izvedena tudi nova zaposlitev. Za projekt je bilo izplačanih 49.999,92 evra iz Programa 
razvoja podeželja 2014–2020.

Dežela gozdov in medveda – predlog projekta02
S predlaganim projektom bomo izboljšali manjšinskih gozdnih rastišč, izbranih 
vrst Natura 2000, še naprej bomo razvijali ukrepe za sobivanje z medvedom, izvedli pa 
bomo tudi investicijo v turistično-informacijski center v Kočevski Reki. Celotna vrednost 
predlaganega projekta je 3,6 milijona evrov, načrtovan pa je za naslednjo finančno 
perspektivo.



Projekt programa razvoja podeželja (PRP): DI-Gozd 

oziroma Digitalna inventarizacija gozda 04
Ključni usmeritvi podjetja Kočevski les, družbe za lesno proizvodnjo d.o.o., sta razvoj in 
širitev digitalizacije na kmetijskem gospodarstvu ter organizacija pridelave z modeli 
lokalne oskrbe in dodajanje dodane vrednosti lesu. Namen je digitalno preobraziti 
izbrane procese gospodarjenja z gozdom, in sicer z razvojem novih inovativnih 
digitalnih orodij, zbirk podatkov, tehnologij in povezav, ki bodo digitalizirali in pospeševali 
izbrane procese spremljanja, načrtovanja in organizacije gospodarjenja z gozdom. 
Validirana bodo s končnimi uporabniki, obenem pa bodo krepila ekosistem, v prepletu 
verig vrednosti gozdno-lesne verige v Kočevskem gozdu in zagotovili trajnost donosa 
gozda in vseh njegovih funkcij. Za izvedbo projekta je bilo odobrenih 348.629,64 evra 
iz Programa razvoja podeželja 2014–2020. Z organizacijo dogodkov in izboljšanjem 
usposobljenosti različnih deležnikov gozdno-lesne verige, pripravo objav in prenosom 
znanj v prakso ter razširjanjem rezultatov projekta bodo omogočili boljše gospodarjenje z 
gozdom in zagotovili trajnost donosa gozda in vseh njegovih funkcij. 

Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj 
nekmetijskih dejavnosti (Janez Colnar – NDD) 05

Naložba v turistični objekt na kmetiji Colnar bo obsegala novogradnjo stavbe s turističnimi 
nastanitvenimi zmogljivostmi, nabavo opreme in zgraditev dveh pomožnih enostavnih 
lesenih objektov. V okviru novogradnje bo zgrajen tudi zbiralnik kapnice in nameščena 
čistilna naprava. Zgrajen bo objekt, ki bo povečal energetsko varčnost in zmanjšal 
izpuste glede na sedanje stanje. Nastanitvene zmogljivosti bodo urejene v obliki petih 
sob in enega apartmaja, ki bodo na voljo gostom turistične kmetije Colnar. 

Povpraševanje glede preživljanja prostega časa se nagiba v smer trajnostnega in zelenega 
turizma, zato so se na kmetiji Colnar, kjer že izvajajo turistično dejavnost, odločili za njeno 
nadgradnjo z novo ponudbo nastanitvenih zmogljivosti. Možnost nastanitve na kmetiji 
bodo razširili in s tem privabili še več tudi novih gostov, ki bodo pri njih poleg koriščenja 
nastanitvenih storitev kupovali še druge pridelke in izdelke kmetije, še posebej njihov 
glavni izdelek, vina Colnar. Vrednost naložbe znaša 200.000 evrov. 

Lokalna akcijska skupina (LAS) Dolenjska in Bela 

krajina: Zeliščarski center jugovzhodne Slovenije03
S projektom, sofinanciranim iz ukrepa LEADER, se je v občini Škocjan vzpostavil in začel 
delovati Zeliščarski center jugovzhodne Slovenije. Namen centra je  vzpostavitev 
povezovalne izobraževalne, tržne, socialne, turistične mreže med zeliščarskimi pridelovalci, 
predelovalci, uporabniki in drugimi interesnimi skupinami, prav tako pa tudi ureditev 
območja Goriškega potoka. Z izvedbo operacije se je vzpostavilo tudi novo delovno mesto. 
Za projekt je bilo izplačanih 38.000 evrov. 



Ekološka kmetija Kastelic (projekt PRP)06
Jaka Kastelic je star samo 26 let, a že nekaj let v Mirni Peči na Dolenjskem vodi ekološko 
kmetijo, ki je najbolj znana po ekoloških jabolkih. To je primer sodobnega mladega 
kmeta, ki z novimi tehnologijami optimizira pridelavo, nove kupce pa pridobiva tudi s 
spletno prodajo in dostavo na dom. Poslovno se povezuje z drugimi kmeti, sodeluje tako 
s kmetijskimi svetovalci kakor s podeželsko mladino, na kmetovanje pa gleda kot na 
posel. Na kmetiji se ukvarjajo z več dejavnostmi. Glavna med njimi je zagotovo sadjarstvo 
– pridelava jabolk, med katerimi izstopa sorta topaz, ki je med bolj priljubljenimi sortami 
ekoloških jabolk. Na kmetiji ne manjka niti različnih jabolčnih izdelkov, kot so sok, kis, krhlji 
in čips. Druge dejavnosti so povezane s poljedelstvom oziroma pridelavo in predelavo 
krušnih žit, iz katerih izdelujejo različne vrste moke, kaše ali rižke in testenine. Posebnost 
kmetije je prilagoditev nasada jabolk na vse bolj očitne podnebne spremembe. Tako so 
nasad jablan iz leta 2009 nadgradili z makrooroševanjem, najstarejši nasad iz leta 2002 
pa so popolnoma obnovili ter ga opremili z namakalnim sistemom, mrežo proti toči in 
delno tudi z mikrooroševanjem, ki jablane ščiti pred pozebo in slano. Zgradili so tudi 
večji vkopani zalogovnik meteorne vode, kjer se shranjuje deževnica, ki jo lahko ob suši 
porabijo za namakanje. Za prevzem kmetije in naložbe je bilo izplačanih 95.417,44 evra 
iz Programa razvoja podeželja 2014–2020. 

Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj 
kmetijskih proizvodov (DANA, d.o.o.)07

Z načrtovano naložbo v nakup nove tehnološke opreme in gradnjo proizvodnega objekta 
za proizvodnjo polizdelkov brez konzervansov je podjetje DANA, d.o.o., zagotovilo in 
povečalo dinamično rast podjetja, povečalo produktivnost, izboljšalo konkurenčnost, 
utrdilo svoj položaj na globalnem trgu z uvedbo novih produktov, razvitih v podjetju z 
večjo dodano vrednostjo, ter izboljšalo ekološke pogoje poslovanja. Izvedena naložba 
pomeni za podjetje izboljšanje tehnološke opremljenosti, ekoloških in delovnih pogojev 
poslovanja z vidika povečanja prihodka, dobička in dodane vrednosti na zaposlenega, 
poleg tega tudi izboljšanje gospodarnosti poslovanja, okrepitev razvojne dejavnosti ter 
ustvarjanje novih delovnih mest. Podjetje DANA d.o.o. je s to naložbo uvedlo inovacijo 
novih izdelkov z večjo dodano vrednostjo, in sicer baze, sirupe z višjim razmerjem 
mešanja brez konzervansov, koncentrate brez konzervansov, sirupe v ročkah brez 
konzervansov, sirupe v plastenkah brez konzervansov, marmelade brez konzervansov), 
kar je za podjetje DANA, d.o.o., novost, saj jih vlagatelj s prejšnjo tehnologijo v podjetju 
še ni proizvajal. Predvidena naložba močno izboljšuje vpliv na okolje, izboljšane so tudi 
delovne razmere. Za naložbo je bilo izplačanih 412.771,87 evra.



VIŠJE POVPEČNINE
ZA HITREJŠI RAZVOJ
SLOVENSKIH OBČIN

JUGOVZHODNA SLOVENIJAVLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
REPUBLIKA SLOVENIJA



Izboljšanje prostorskih razmer za uslužbence 
in stranke

01
Končujemo obsežno energetsko obnovo stavbe na Kandijski cesti 21 v Novem mestu, 
v katerem posluje tamkajšnji Finančni urad. Celotna vrednost investicije, ki je delno 
financirana iz evropskih sredstev, znaša približno 1,3 milijona evrov. Izvajajo se gradbeno-
obrtniška in inštalacijska dela: zamenjana bodo okna in vrata, izolacija, obnovljena bo 
streha ter vgrajen osrednji prezračevalni sistem. Z obnovo se bo izboljšala funkcionalnost 
prostorov, povečala energetska učinkovitost, zmanjšali pa se bodo stroški vzdrževanja in 
izpusti toplogrednih plinov.

V prostorih UE Črnomelj smo zamenjali vsa okna. 63.000 evrov vredna investicija prinaša 
prihranke pri stroških ogrevanja in boljšo zvočno izolacijo objekta. V prostorih UE Trebnje 
smo z montažo dvižne ploščadi zagotovili dostop gibalno oviranim osebam; vrednost 
investicije je 20.000 evrov. V načrtu je selitev Geodetske pisarne Kočevje v prostore v 
lasti Občine Kočevje. Najemna predpogodba že sklenjena, v prihodnjih mesecih bodo 
stekla še obnovitvena dela, tako da je selitev predvidena julija 2022. 

Poleg izboljšanja prostorskih razmer redno nadgrajujemo in posodabljamo tudi 
računalniško in strežniško opremo upravnih enot. Letos smo začeli uvajati enotni 
informacijski sistem Krpan za podporo delu z dokumentarnim gradivom na upravnih 
enotah. Tako bo zamenjan temeljni informacijski sistem, ki ga uporablja prav vsak 
zaposleni na upravnih enotah. Za upravne enote v jugovzhodni statistični regiji je uvedba 
načrtovana v februarju in marcu leta 2022. 

Ministrstvo za javno upravo v jugovzhodni statistični regiji izboljšuje prostorske razmere za 
delo zaposlenih v različnih organih javne uprave in skrbi za učinkovito in gospodarno ravnanje 
s stvarnim premoženjem države, državljanom pa omogoča dostopnejše storitve. Poudarimo 
lahko tudi odlično sodelovanje z občinami.

Zagotavljamo sredstva za večjo pokritost s 
širokopasovnim omrežje02

Trenutno poteka javni razpis za gradnjo odprtih širokopasovnih omrežij naslednje 
generacije (GOŠO 5). V regiji jugovzhodna Slovenija je ugotovljenih 1.869 tako imenovanih 
belih lis in z GOŠO 5 jih bomo pokrili več kot 60 %. Sveži podatki: po treh odpiranjih vlog so 
bile trenutno za sofinanciranje v skupni višini več kot 3 milijone evrov izbrane bele lise v 
občinah Osilnica, Škocjan, Kostel, Sodražica, Ribnica, Mirna Peč in Trebnje – v teh občinah 
bo po zgraditvi zagotovljena skoraj popolna pokritost. Četrto, zadnje odpiranje prispelih 
vlog bo konec decembra 2021, gradnja omrežij pa bo izvedena v prihodnjih dveh letih 
(najpozneje jeseni leta 2023). 



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.

Zakon posega v dvanajst področnih zakonov in v praksi pomeni:

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 mrliško pregledne službe.

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 
kategorije zavarovanih oseb. 

Zakon občinam na letni ravni 
prinaša več kot 70 milijonov 

evrov prihrankov.

Dvig povprečnine občinam04
Skupno se je v tem mandatu občinam povprečnina povečala za skoraj za 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 veliko 
povečanje sredstev občinam. Prav tako to pomeni tudi povečanje 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 letos bodo čez dve leti (leta 2023) občine jugovzhodne Slovenije prejele od 5.000 
evrov (Osilnica) pa do 600.000 evrov (Novo mesto) več sredstev v občinski proračun z 
naslova primerne porabe, izračunano glede na število prebivalcev. To je sicer polovica 
vseh prihodkov občin.



Ukrepi za lažjo dostopnost upravnih storitev05
Za lažjo dostopnost upravnih storitev (predvsem zaradi preprečevanja širjenja okužb z 
virusom COVID-19) je bil na upravnih enotah jugovzhodne regije vzpostavljen sistem 
naročanja strank (UE Črnomelj, Trebnje, Metlika, Novo mesto in Kočevje), v nekaterih pa 
tudi dodatne klicne številke za naročanje (UE Trebnje in Novo mesto). Kjer je bilo zanimanje 
strank za pridobitev digitalnega potrdila in mobilne identitete smsPASS povečano, pa so 
upravne enote državljanom to storitev omogočale ves poslovni čas, ne le v času uradnih 
ur (UE Črnomelj, Trebnje, Ribnica, Metlika, Novo mesto in Kočevje).

Od junija 2021 na spletnih straneh vseh 58 upravnih enot in spletni strani ministrstva 
za javno upravo objavljamo informacije o čakalnih dobah ob 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 zanimanja za pridobitev elektronske identitete, s 
katero državljani med drugim na portalu zVEM lahko sami dostopajo do potrdila PCT, smo 
v sodelovanju z drugimi organi in lokalno skupnostjo omogočili več dodatnih začasnih 
prijavnih točk – v jugovzhodni regiji je trenutno 28 prijavnih mest, kjer si prebivalci lahko 
uredijo svojo e-identiteto.

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
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Strateški svet za digitalizacijo je vladi letos junija predlagal 40 ukrepov, ki so ključni, da 
lahko Slovenija pospeši svojo digitalno preobrazbo. Te ukrepe je vlada tudi potrdila, naloga 
novoustanovljene službe pa je uskladitev z drugimi resorji in čim hitrejša izvedba zastavljenih 
ukrepov. 

Služba vlade za digitalno preobrazbo je nekatere ukrepe že začela izvajati in usklajevati. 
Med te sodi digitalizacija celotnega postopka pridobivanja e-gradbenega dovoljenja z 
uporabo 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 preglednost in hitrost postopka. Uvedba informativnega izračuna otroškega 
dodatka 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. Tem bo sledila še vpeljava sistema virtualnega 
upravnega okenca, prek katerega lahko državljani po varni avdio-video povezavi urejajo 
upravne in druge storitve javne uprave, naročanje na termine, izmenjavo dokumentov, 
digitalno podpisovanje in izvajanje plačil. Enkratno letno e-poročanje podjetij državnim 
organom prek enotne državne platforme in enotnega obrazca, ki bo vseboval podatke za 
vse ključne organe (FURS, Ajpes, Statistični urad, Banka Slovenije), bo podjetnike razbremenilo 
številnih dosedanjih oblik poročanja in stalnega podvajanja podatkov. 

Elitni raziskovalni in razvojni inštitut na področju umetne inteligence bo k strateškemu 
partnerstvu oziroma solastništvu pritegnil vodilna svetovna tehnološka podjetja. Cilj je 
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 in vključen v obrambo države ter njene kritične infrastrukture.

V Sloveniji je približno 1.500 gluhih oseb, ki uporabljajo znakovni jezik, in približno 200.000 oseb, 
ki imajo različne stopnje izgube sluha. S pilotnim projektom »Samodejno podnaslavljanje TV 
programov«, ki že intenzivno poteka, bomo ob aktivnem sodelovanju Zveze gluhih in naglušnih 
Slovenije opredelili funkcionalne in tehnične zahteve za potrebe uvedbe samodejnega 
podnaslavljanja televizijskih programov. Rezultati pilotnega projekta bodo osebam z izgubo 
ali okvaro sluha omogočili spremljanje televizijskih oddaj, ki potekajo v živo, v realnem času, 
s tem pa bomo uresničili tudi glavni cilj projekta: uresničevanje pravice do informiranja in 
obveščenosti oseb z okvaro sluha v njim prilagojenih tehnikah.  Za spodbujanje vseživljenjskega 
učenja na področju digitalnih veščin bo uveden digitalni bon, ki ga bodo upravičenci lahko 
unovčili pri ponudnikih izobraževanj oziroma tečajev 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 
storitve e-oskrbe na domu z uporabo 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 bodo pozitivno vplivali na pospešitev digitalne preobrazbe Slovenije in s 
tem tudi prebivalcev ter podjetij v jugovzhodni regiji.
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Jugovzhodna regija Slovenije meji na del Hrvaške, kjer se utrjuje in organizira avtohtona 
slovenska narodna skupnost, zlasti na območju Gorskega kotarja in Karlovca. S tema 
območjema se utrjuje povezanost s Slovenijo prek družinskih vezi, opravljanja službe in 
kmetijske dejavnosti. 

Regija je vključena v program čezmejnega sodelovanja Interreg Slovenija–Hrvaška in 
program razvoja podeželja. V EU projekte so vključene tudi organizacije Slovencev na 
Hrvaškem, na primer Društvo Trbuhovica iz Prezida.

Med organizacije, ki aktivno in redno sodelujejo s Slovenci na Hrvaškem, sodi Knjižnica 
Mirana Jarca Novo mesto, ki zagotavlja dostopnost knjižničnega gradiva in storitev 
za Slovence v zamejstvu, zlasti z rednim nakupom in dostavo gradiv, uvedbo novih 
postajališč potujoče knjižnice na Hrvaškem ter dostopom do brezplačnih elektronskih 
virov. Gradivo dostavljajo v Gradsko knjižnico »Ivan Goran Kovačić« v Karlovcu, ki nato z 
njimi oskrbuje slovenska društva v Zagrebu, Splitu, Šibeniku, Dubrovniku in Reki. Da bi 
zagotovili prebivalcem dostop do slovenskih knjig, je bil uveden dodaten obisk potujoče 
knjižnice Mirana Jarca Novo mesto v občinah Žakanje in Kamanje. Na navedenem območju 
je namreč veliko število mešanih zakonov in posledično otrok, ki govorijo slovensko in 
obiskujejo tudi slovenske šole ter si želijo prebirati knjige v slovenskem jeziku. Izpostaviti 
je treba skrb za bralno kulturo, knjižnično vzgojo in informacijsko opismenjevanje za 
Slovence v zamejstvu, zlasti med mladimi, ki lahko zaradi vključenosti v hrvaško okolje 
hitro izgubijo slovensko identiteto. Hkrati poteka promocija slovenskih ustvarjalcev in 
sodobne slovenske književnosti ter razvoj zavesti o pomembnosti ohranjanja slovenske 
besede. 

Ministrica dr. Helena Jaklitsch na prvem uradnem obisku pri Slovencih na Hrvaškem 
(foto:  USZS)



Na območje Gorskega kotarja mejita obmejni občini Osilnica in Loški Potok. Občini 
sta geografsko tesno povezani z območjem Gorskega kotarja z razvijajočo avtohtono 
slovensko narodno skupnostjo. Z vzpostavitvijo Vzorčno turistično-izobraževalne 
kmetije Gorski kotar v Prezidu se bodo povečale možnosti za čezmejno sodelovanje in 
potenciali za sodelovanje v EU projektih, ki bodo zagotavljali regionalni čezmejni razvoj 
in utrdili pomen ter vlogo manjšinskih skupnosti Slovencev pri načrtovanju in vodenju 
razvoja na čezmejnem področju. Čezmejna prizadevanja za ohranjanje in nadgradnjo 
skupnega gospodarskega kulturnega prostora bodo povečala dodano vrednost prostora 
ter dala prebivalcem na obeh straneh meje višjo kakovost življenja.

Med pomembnimi partnerji v projektih EU je treba izpostaviti Grm Novo mesto – 
center biotehnike in turizma, denimo v projektu Uživaj tradicijo, v katerem sodeluje 
s slovenskim društvom na Hrvaškem: Udruga za zdrav život i zdravu prirodu 
“Trbuhovica” Prezid. 

Med vidnimi Slovenci v jugovzhodni regiji je treba izpostaviti misijonarja Friderika 
Ireneja Barago. V Knežji vasi je njegova rojstna hiša z muzejsko postavitvijo predmetov 
in z označenimi postajami njegovega življenja v Kanadi in ZDA. Tam je pisal knjige za 
severnoameriške Indijance, jih učil brati in pisati ter jim omogočil, da so se izučili različnih 
obrti. Med bivanjem v La Pointu je napisal knjigo Zgodovina, značaj, šege in običaji 
severnoameriških Indijancev, s katero so Evropejci prvič spoznali zgodbo o indijanski 
princesi Pocahontas. Delo je prva knjiga slovenskega avtorja, ki opisuje neko tuje ljudstvo. 
Pomembni sta predvsem njegova slovnica in slovar očipvejskega jezika, v tem jeziku je 
napisal tudi nekaj nabožnih knjig. Baraga je prebivalce v Ameriki tudi poučil, kako se sadi 
in vzgaja sadna drevesa ter jim tako pomagal izboljšati življenje. Nekateri kraji v Sloveniji, 
ki so zaznamovali Friderikovo življenje, so danes povezani v Baragovo pot. 

BELOKRANJSKI MUZEJ METLIKA 

V letu 2013 je Vlada RS Belokranjskemu muzeju podelila pooblastilo za opravljanje državne 
javne službe muzejev za področji etnologije in zgodovine in ga v letu 2021 razširila še na 
področji arheologije in likovne umetnosti. Za razvoj muzeja je to izjemno pomembno, saj 
bo kot pristojni muzej lahko samostojno pokrival našteta področja na območju vseh treh 
belokranjskih občin. V prihodnje bi veljalo nadgraditi skrb za dediščino Slovencev onstran 
meje ter utrditi čezmejno delovanje muzeja.

Belokranjski muzej Metlika
(foto: arhiv muzeja)



Jugovzhodna Slovenija je ena najbolj propulzivnih slovenskih regij. Veliko podjetij iz 
regije, kot so na primer Krka, Adria Mobil, TPV Group in druga, je zelo inovativnih, z visoko 
dodano vrednostjo in mednarodno naravnanih.

Ministrstvo za zunanje zadeve redno sodeluje s podjetji iz te regije. Decembra 2021 bo za 
tuje veleposlanike v Sloveniji in njihove partnerje predvidoma organiziran obisk Kmečke 
zadruge Krško in nekaterih podjetij. Gostje se bodo srečali tudi z županom Občine Krško 
Miranom Stankom.

Ministrstvo za zunanje zadeve še posebno tesno sodeluje s Krko, ki je izrazito 
mednarodno usmerjeno podjetje in pomemben gospodarski dejavnik v jugovzhodni 
Sloveniji. Predstavniki podjetja Krka so redno vključeni v gospodarske delegacije ob 
obiskih najvišjih predstavnikov Republike Slovenije v tujini in najvišjih predstavnikov tujih 
držav v Sloveniji.

Podjetjem, kot je denimo TPV Group, pa ministrstvo za zunanje zadeve pomaga pri vstopu 
v mednarodne verige vrednosti. Zunanje ministrstvo pomaga regijam tudi pri privabljanju 
tujih investitorjev, kot je bila na primer investicija japonskega podjetja Yaskawa v Kočevju. 

Minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar je januarja letos obiskal Petrinjo. (foto: MZZ)

Dr. Anže Logar je prvi slovenski zunanji 
minister po letu 2013, ki je obiskal Hrvaško.

Belokranjski muzej Metlika
(foto: arhiv muzeja)
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DOSEŽKI
Ohranjanje in varovanje kulturne dediščine je ena od prednostnih nalog Ministrstva za 
kulturo. V regiji Jugovzhodna Slovenija bomo v obdobju 2021–2022 s 668.287,96 evri 
finančno podprli obnovitvena, konservatorsko-restavratorska in vzdrževalna dela 
na področju nepremične kulturne dediščine. Finančna podpora se bo porazdelila med 
področja sakralne, profano stavbne in memorialne dediščine.

Nadaljevali bomo s prenovo dolenjske znamenitosti – Hudičevega turna v Soteski. 
Notranjost vrtnega paviljona, zgrajenega v 17. stoletju, je bogato iluzionistično poslikana – 
med motivi najdemo na primer prizor iz antične mitologije Zevsova ugrabitev Ganimeda. 
Hudičev tur je pomemben tudi kot prizorišče za kulturne dogodke, v njem na primer s 
koncerti gostuje mednarodno uveljavljen brežiški festival stare glasbe Seviq Brežice, ki že 
vrsto let uspešno povezuje staro glasbo, kulturno dediščino in kulturni turizem.

V regiji se nahaja 27 kulturnih spomenikov državnega pomena, kot so gradovi Kostel, 
Otočec in Hmeljnik, cerkev sv. Treh kraljev, Partizanska bolnišnica Jelendol v Kočevskem 
rogu, območje Auspergove železarne na Dvoru in drugi.

Hudičev turn v Soteski (foto: Freesurf / AdobeStock)



Prav tako kot preteklost oziroma kulturna dediščina je pomembna tudi sedanjost 
oziroma sodobnost. V pokrajino sodobne umetnosti in sodobnega gledališča se v tej regiji 
pomembno vpisuje Anton Podbevšek Teater, najmlajše slovensko profesionalno gledališče. 
Država je v zadnjih petih letih financirala 47-odstotkov stroškov njegovega delovanja, v 
letošnjem letu mu je namenila 208.940,00 evrov. Za razliko od ostalih slovenskih gledališč 
gre za izrazito konceptualno filozofsko gledališče, ki presega ozke žanrske delitve. Med 
drugim je dejavno tudi na področju filmske umetnosti. Kot zanimivost – ljubiteljem filma 
v času Ljubljanskega mednarodnega filmskega festivala (LIFFE) postreže z izborom filmov, 
uvrščenih v program festivala. Za filmsko umetnost v regiji skrbi tudi Zavod za izobraževanje 
in kulturno Črnomelj, ki pokriva celotno območje Bele krajine in je za izvedbo art kino 
programa v letu 2021 prejel 3.535,56 evrov.

Pri snovanju platforme za sodobno umetnost in kulturnega utripa regije se pridružujejo tudi 
LokalPatriot, osrednji mladinski in neodvisni kulturni producent, ki v regiji skrbi za stalen 
prikaz  kakovostne regijske in slovenske ustvarjalnosti, Društvo za sodobno kulturo Fotopub 
Novo mesto, organizator mednarodnega festivala sodobne fotografije Fotopub, ki promovira 
mlade umetnike, ki so na začetku ustvarjalne poti, in založba Goga s svojo knjigarno Goga, ki 
se je skozi leta izoblikovala v kulturno središče. LokalPatriot in Fotopub sta na večletnem 
razpisu ministrstva za kulturo prejela skupaj 25.322,64 evrov, delovanje založbe Goga in 
knjigarne Goga v letu 2021 pa prek Javne agencijo za knjigo sofinanciramo s 183.400,00 
evri.

V prizadevanjih za decentralizacijo financiranja javnih kulturnih programov in projektov 
smo lani in letos pripravili dva javna poziva, ki občinam odpirata nove možnosti finančne 
podpore za zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev in dobre tehnične opremljenosti 
javnih zavodov s področja kulture za izvajanje različnih dejavnosti. Na obeh razpisih so 
finančna sredstva (skupaj 165.237,71 evrov) prejele štiri občine. V Novem mestu so na 
primer s sredstvi podprli pilotni projekt, ki predstavlja inovacijo v knjižničnem prostoru – 24-
urna izposoja naročenega knjižnega gradiva v Knjižnici Mirana Jarca. Končni cilj projekta je 
vzpostavitev mreže avtomatiziranih dislociranih enot oziroma, kot jim pravijo v pogovornem 
jeziku, avtomatiziranih krajevnih knjižnic. V občinah Črnomelj in Šentrupert pa bodo s 
pridobljenim sredstvi vzpostavili dva nova prostora za izvedbo kulturnih dogodkov – atrij 
gradu Črnomelj in letno gledališče Šentrupert.

Za obveščanje prebivalcev regije skrbi 64 medijev – med njimi so kar štiri televizije, pet 
radijev in 31 tiskanih medijev. Na redni letni razpis za sofinanciranje programskih vsebin 
medijev se je prijavilo osem medijev, štirim je uspelo pridobiti finančna sredstva v skupni 
višini 218.274,06 evra.



Letos ima ministrstvo rekordni 
proračun za kulturo, največji doslej v 

zgodovini samostojne Slovenije.

Načrtujemo obnovo Železarne Auspergerjevih knezov na Dvoru, ki je leta 1796 začela delo 
kot klasična fužina, okoli leta 1820 pa se je preoblikovala v največjo železolivarno na ozemlju 
južno od Alp. Obnova bo financirana iz sredstev Evropske unije.

Načrt ureditve Auerspergerjeve železarne na Dvoru. (foto: Občina Žužemberk)
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Digitalizacija pravosodja01
Ena prednostnih nalog ministrstva za pravosodje je digitalizacija pravosodja, s čimer 
želimo pravosodje približati ljudem. Javne dražbe, zaslišanja in glavne obravnave tako 
lahko danes opravljamo dobesedno z domačega kavča. V okviru projekta Učinkovito 
pravosodje, ki jo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz evropskega 
socialnega sklada, pravosodne deležnike opremljamo z videokonferenčno opremo. V 
okviru naročila nove videokonferenčne opreme bomo predvidoma še do konca 
leta Okrožno sodišče v Novem mestu opremili z enim sistemom videokonferenčne 
in pripadajoče avdio-video opreme za največje razpravne dvorane ter z dvema za 
srednje velike dvorane. 

Avgusta 2021 je bila podpisana pogodba za razvoj novih tožilskih vpisnikov, s čimer 
bo državno tožilstvo pridobilo sodoben informacijski sistem, ki bo poenostavil delovanje 
organa in zmanjšal upravna bremena ter izboljšal kakovost izvajanja procesov na tožilstvih. 
V okviru projekta Nadgradnja informacijskega sistema za delo notarjev pa je bila februarja 
2021 podpisana pogodba za drugo fazo nadgradnje informacijskega sistema e-notar. 
To bo omogočalo, da se bodo storitve pri notarjih lahko opravljale elektronsko, na daljavo 
(preko videokonference) oziroma da bo mogoča sestava notarskih listin v elektronski 
obliki (overitve podpisov …).

Na območju jugovzhodne regije deluje deset pravosodnih organov: Okrožno sodišče 
v Novem mestu, Okrajno sodišče v novem mestu, okrajna sodišča v Trebnjem, Črnomlju in 
Kočevju, Delovno in socialno sodišče v Ljubljani – zunanji oddelek v Novem mestu, Državno 
pravobranilstvo RS – zunanji oddelek v Novem mestu, Okrožno državno tožilstvo v Novem 
mestu ter Okrožno državno tožilstvo – zunanji oddelek v Kočevju. V regiji je določenih tudi 
sedem notarskih mest

Sodišče v Novem mestu (foto: Moja Dolenjska)



Investicijsko vzdrževanje02
Med prednostnimi nalogami ministrstva za pravosodje sta tudi skrb za urejanje 
prostorskega vprašanja in investicijsko vzdrževanje stavb pravosodnih organov. V 
letu 2021 smo izvedli energetsko sanacijo fasade stavbe Okrajnega sodišča v Trebnjem, 
trenutno pa se pripravlja projektna dokumentacija za energetsko prenovo sodne stavbe 
in stavbe ZPKZ v Novem mestu (dela se bodo izvajala fazno, začetek je predviden za 
prihodnje leto), energetska sanacija stavbe Okrajnega sodišča v Kočevju s sanacijo 
radona in gradnjo dvigala (predvideni začetek del prihodnje leto) in zgraditev novega 
kanalizacijskega priključka za Okrajno sodišče v Črnomlju. 

Probacija03
Izrekanje alternativnih kazni je tako za storilca kakor tudi za samo skupnost izjemno 
koristno, tudi z vidika resocializacije. Poslanstvo Uprave za probacijo (UPRO) je namreč 
osebam v okviru izvrševanja kazenske sankcije nuditi 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 
družbenega okolja in 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.

Sodelovanje z izvajalci sankcij na tem področju je zelo kakovostno in strokovno. 
Na območju jugovzhodne regije se izvajajo predvsem dela v javno korist, in sicer v 26 
izvajalskih organizacijah. Pri tem velja poudariti, da je Mestna občina Novo mesto med 
prvimi začela izvajati to obliko delovanja.

UPRO ima na območju Probacijske enote Novo mesto sklenjenih 122 sporazumov o 
urejanju medsebojnih pravic in obveznosti v zvezi z izvrševanjem dela v splošno korist, 
od tega največ z lokalno samoupravo (14 –31,1 %), vzgojno-izobraževalnimi organizacijami 
(12–26,7 %) in socialnovarstvenimi organizacijami (9–20 %).
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