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Resolucija o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030 (ReZrIS30)

Na podlagi prvega odstavka 10. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21)
in 109. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17, 46/20,
105/21 – odl. US in 111/21) je Državni zbor na seji 23. marca 2022 sprejel

RESOLUCIJO
o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030
(ReZrIS30)
UVOD
Na znanju in inovacijah temelječa družba je družba prihodnosti. Pri tem imajo osrednjo vlogo raziskave in inovacije, ki jim
morajo slediti odločitve sektorskih politik, zato predstavljajo ključni povezovalni element družbe. Znanstvenoraziskovalna in inovacijska dejavnost namreč sistematično razvijata novo znanje, veščine in kompetence ter njihovo uporabo za trajnostni razvoj,
izboljšanje kakovosti življenja in blaginjo vseh.
Slovenija se je z zadnjim merjenjem evropskega inovacijskega indeksa leta 2021 uvrstila na 15. mesto med članicami EU, kar je
pomenilo, da je ostala v skupini držav zmernih inovatork. Inovacijska uspešnost EU se je izboljševala v celotnem obdobju 2014–2021.
V Sloveniji se je v letih 2018–2020 poslabševala, leta 2021 pa se je ta trend prekinil in obrnil navzgor. Države članice Evropske unije
so se zavezale, da bodo do leta 2020 povečale obseg financiranja raziskovalne in razvojne dejavnosti ter dosegle cilj 3 % BDP za
raziskovalno-razvojno dejavnost (RRD). Medtem ko se Evropska unija temu cilju približuje s počasno rastjo, je Slovenija v obdobju
izvajanja RISS 2011–2020 izgubila veliko prednost in padla pod evropsko povprečje. Države, ki so vodilne inovatorke Evropske unije,
vlagajo v raziskovalno in inovacijsko dejavnost več kot trikrat več finančnih sredstev na prebivalca za RRD kot Slovenija.
Znanstvenoraziskovalna in inovacijska strategija Slovenije 2030 (v nadaljevanju: ZRISS 2030) je ključni strateški dokument
za področje raziskav, razvoja in inovacij, ki bo podlaga za oblikovanje politik, povezanih s področji družbenega, gospodarskega in
trajnostnega razvoja ter družbenimi izzivi. Dodaten zagon in osredotočenost bodo ukrepi, opredeljeni v ZRISS 2030, dobili z izvajanjem Načrta za okrevanje in odpornost (NOO), ki v reformnem delu nadgrajuje in operacionalizira ZRISS 2030, ter Programom
evropske kohezijske politike 2021–2027.
ZRISS 2030 se neločljivo vsebinsko prepleta z nacionalnim programom visokega šolstva, oba sta usklajena s Strategijo
razvoja Slovenije 2030, komplementarno pa se povezuje tudi z drugimi področnimi strateškimi dokumenti na nacionalni ravni (npr.
Slovensko industrijsko strategijo 2021–2030, Slovensko strategijo pametne specializacije, Nacionalnim energetskim in podnebnim
načrtom, Nacionalnim programom varstva okolja 2030, Digitalno Slovenijo ter Nacionalnim programom spodbujanja razvoja in
uporabe umetne inteligence v RS do leta 2025, Slovenija – dežela inovativnih zagonskih (startup) podjetij). ZRISS 2030 zagotavlja
okvir, v katerega se tako vsebinsko kot finančno umeščajo tudi druge strategije na posameznih področjih družbenega in gospodarskega delovanja (npr. zdravstvo, podnebje, okolje ...).
Na izvedbeni ravni bodo ZRISS 2030 dopolnjevali akcijski načrti ter področni strateški dokumenti (Načrt razvoja raziskovalnih
infrastruktur, Akcijski načrt za področje odprte znanosti, Akcijski načrt za pisarne za prenos znanja in Akcijski načrt za področje
enakih možnosti). V akcijskih načrtih bodo opredeljene dejavnosti v okviru zapisanih ukrepov skupaj s terminskimi načrti izvedbe,
kazalniki in predvidenim obsegom financiranja.
ZRISS 2030 temelji na izhodiščih in usmeritvah, ki jih je 20. januarja 2021 sprejel Svet za znanost in tehnologijo Republike
Slovenije (v nadaljevanju: SZT) in obravnavajo ključne izzive, pred katerimi je Slovenija, tj. družbene izzive, izzive na mednarodni in
državni ravni in navsezadnje na organizacijski ravni. Zaradi vsebinske prepletenosti izzivov se tematike pojavljajo v okviru različnih
izzivov, krovni cilji pa vsebujejo vse bistvene poudarke SZT.
Cilji upoštevajo novo nastajajoči okvir evropskega raziskovalnega prostora (ERA), znotraj katerega se oblikujejo nacionalne
politike na področju znanstvenoraziskovalne in inovacijske dejavnosti ob upoštevanju širšega geografskega vidika raziskav in
inovacij ter internacionalizaciji raziskovalnih dejavnosti. Cilj krepitve in novega zagona evropskega raziskovalnega prostora je povečati konkurenčnost ter predvsem blagostanje prebivalcev EU, saj se je Evropa znašla pred velikimi družbenimi, gospodarskimi,
varnostnimi in okoljskimi izzivi. Za uresničitev tega je nujno treba udejanjiti zeleno in digitalno preobrazbo.1
1 Sporočilo Evropske komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Novi
ERP za raziskave in inovacije, dostopno na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2020:628:FIN.
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Evropska unija svojo razvojno strategijo utemeljuje na iskanju novih, okolju prijaznih proizvodnih načinov, novih prebojnih tehnologij in novih oblik dela. Posamezni deli Evropske unije svoje razvojne strategije povezujejo s pospešenim razvojem raziskovalnih
potencialov. Za učinkovito spopadanje z družbenimi izzivi mora biti znanstvenoraziskovalna dejavnost kot horizontalna dejavnost
vključena v vse sektorske politike. Vključena mora biti in vplivati mora na vse družbene procese, ne samo na gospodarstvo, ampak
tudi npr. na zdravstvo, obrambo in zaščito, javno upravo, kulturo in druge storitvene dejavnosti (npr. turizem) ipd.
Na pomen vključenosti znanja v vse družbene podsisteme je opozarjala tudi predhodna raziskovalna in inovacijska strategija
(RISS 2011–2020). Ob prelomnih tehnoloških spremembah in izzivih je posebej poudarila korenite družbene spremembe zadnjih
desetletij, ki so še aktualne. To je vneslo dodatna tveganja in bolj nepredvidljivo družbeno dinamiko. Izbruh epidemije COVID-19
je pokazal, da sonaraven razvoj ni odvisen samo od poznavanja naravnih in družbenih procesov, temveč tudi od predvidevanja
njihovega nadaljnjega razvoja in sposobnosti odzivanja nanje. Ob tem je znova stopil v ospredje pomen znanosti za družbo,
raziskovalna skupnost pa se je začela še močneje zavedati pomena interdisciplinarnega in transnacionalnega sodelovanja. Le
znanost, podkrepljena z odprtostjo (tako rezultatov raziskovalnih dejavnosti kot raziskovalne infrastrukture), je lahko ponudila hiter
in učinkovit odziv na nepričakovane izzive pandemije, ki so pomemben družbeni izziv.
Naravne nesreče in podnebne spremembe so pomemben kazalnik okoliščin, izzivov in tveganj, ki jih spremljajo človeška
prizadevanja za blagostanje; od neenakega družbenega razvoja do neodgovornega ravnanja z okoljem. Odgovor globalne družbe
na to predstavlja Agenda 2030 in iz nje izhajajoči cilji trajnostnega razvoja (Sustainable development goals – SDG)2, pri katerih pa
je ozko grlo njihovo uresničevanje. Zato morajo ukrepi znanstvenoraziskovalne in inovacijske politike prispevati k uresničevanju
ciljev trajnostnega razvoja. Prenos rezultatov raziskav v gospodarstvo oziroma družbo je mogoč samo s celostnim pristopom k
obravnavi družbenih izzivov, interdisciplinarnim sodelovanjem in uvajanjem načel odprtosti v znanosti. Prehod v t. i. »Družbo 5.0«
temelji na človeku, katerega odgovorno ravnanje je v središču, pri tem pa morata biti gospodarska rast in družbeni napredek
podrejena krepitvi sonaravnega in trajnostnega razvoja, demokracije, enakosti, izboljšanja kakovosti življenja in blaginje vseh.
Znanstvenoraziskovalna in inovacijska dejavnost morata postati nosilni steber napredka, z ustrezno prioriteto vladne politike
in financiranjem nad povprečjem EU. Vlada mora prispevati k sprejetju razvojne strategije, ki vodi k doseganju kritične mase in
boljših obetov za globalno odličnost, potrebno je večje odpiranje za mednarodno sodelovanje in razvoj sodobnega inovacijskega
ekosistema. Slovenija je dežela zagonskih podjetij in močnih inovatorjev z uspešnim sistemom prenosa znanja v gospodarstvo in
družbo nasploh, kar bo omogočilo večjo dodano vrednost in prispevalo pomemben del prihodkov v državnem proračunu ob upoštevanju ustreznega in učinkovitega davčnega okolja. Več sodelovanja vodi v intenzivnejši prenos znanja, k rasti kulture inoviranja
in povečanju števila inovacijsko aktivnih podjetij z visoko dodano vrednostjo.
Znanost spoštuje in krepi ustavna načela demokracije, vladavine prava in socialne države, delitve oblasti, varstva človekovih
pravic in temeljnih svoboščin ter gospodarske, socialne in okoljevarstvene koristi pridobljenega znanja. Temelji na uresničevanju
univerzalnih ciljev trajnostnega razvoja,3 s čimer presega osredotočenost na prostor EU in izkazuje vpetost in vpliv v globalni
prostor. Znanost mora spoštovati in delovati po načelih družbeno odgovorne znanosti, na evropsko priznanih skupnih načelih in
vrednotah evropskega raziskovalnega prostora.
Znanost, raziskave in razvoj prinašajo preizkušene postopke in izvirne rešitve, pri tem pa se je treba osredotočiti na naslednja
ključna področja:
– dosledno zavzemanje za odlično znanost tako pionirsko kot prednostno/tematsko usmerjeno kot pogoj in jamstvo za ekološki, demokratični in socialno pravičen družbeni in ekonomski razvoj ter blaginjo in varnost;
– zagotavljanje privlačnega raziskovalnega okolja z ustreznim nagrajevanjem, tako finančnim kot nefinančnim, priznanjem
družbene vloge raziskovalk in raziskovalcev iz raziskovalnih organizacij (RO) in gospodarstva ter s tem večjo privlačnost poklica
raziskovalca;
– vzpostavitev sistema za prepoznavo in razvoj potencialov na nišnih področjih, ki lahko pripomorejo k razvoju družbe kot
celote;
– skrajšanje poti od znanstvenih ugotovitev do uveljavitve v družbi, zlasti na področju trajnostnega razvoja in medicine;
– zagotavljanje svobode znanstvenega raziskovanja prek avtonomije dela raziskovalnih organizacij in znanosti kot take v
povezavi z njihovo/njeno odgovornostjo za doseganje zastavljenih ciljev in glede na njihovo/njeno soodvisnost od gospodarskega
in družbenega razvoja;
– učinkovito in pregledno organiziranje raziskovalnega dela in transparentno ter povezano upravljanje in poslovanje podpornih
ustanov (agencije, ministrstva) ter periodična mednarodna evalvacija raziskovalnih organizacij in sistema kot celote;
– skrb za vzgojo naslednjih generacij vrhunskih znanstvenic in znanstvenikov, ki vključuje ukrepe za začetek samostojne
karierne poti ob spodbujanju razvoja različnih kariernih poti, s posebno skrbjo za kariere raziskovalk;
– zagotavljanje dostopa do vrhunske mednarodne raziskovalne infrastrukture in tudi do tehnološke, podjetniško-inovacijske
infrastrukture in e-infrastrukture ter njihovo sprotno posodabljanje;
– krepitev interdisciplinarnosti raziskovanja z vključevanjem družbenih vidikov v raziskovanju in uveljavljanju raziskovalnih
rezultatov tako na institucionalni kot tudi medinstitucionalni ravni;
– zagotavljanje transparentne periodične mednarodne evalvacije raziskovalnih organizacij in postopkov izbire financiranih
znanstvenoraziskovalnih in inovacijskih dejavnosti, ki bo temeljila na preglednem, mednarodno primerljivem sistemu vrednot in
kazalnikov;
– proaktivno uvajanje načel odprte znanosti in odprtega inoviranja;
– spodbujanje policentričnega in diverzificiranega razvoja raziskovalnih organizacij.
Pri razvoju znanstvenoraziskovalne in inovacijske dejavnosti se bo obravnavalo zlasti:
– stabilno financiranje znanosti za doseganje novih spoznanj in izvirnih idej;
– spodbujanje tesnega sodelovanja med znanostjo in gospodarstvom za ekonomsko stabilnost slovenske družbe in njen
napredek;
– učinkovito in transparentno upravljanje in evalvacija celotnega raziskovalnega prostora za uspešno in odlično znanost;
– vzpostavljanje privlačnih in konkurenčnih pogojev za delo ter skrb za karierni razvoj raziskovalk in raziskovalcev do odlične
znanosti;
– krepitev in zagotavljanje mednarodne povezanosti infrastruktur in gradnja lastnih infrastrukturnih zmogljivosti za privlačno
raziskovalno okolje in povečano sodelovanje med raziskovalno sfero in gospodarstvom ter večjo mednarodno mobilnost;
2 Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 – povezava na dokument: https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/uresnicevanje-agende-2030/.
3 Dostopno na: https://unis.unvienna.org/unis/sl/topics/sustainable_development_goals.html.
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– koordinirano vključevanje raziskav in inovacij v vse sektorske politike in središče razvojnih politik;
– trdna vpetost znanstvenoraziskovalnega in inovacijskega sistema v evropski raziskovalni prostor (ERA) in širši mednarodni
prostor, ki ga bo aktivno soustvarjal in bo vključujoč do vseh deležnikov v sistemu ter se bo odzival na družbene izzive.
Pri tem bo pomembno hkrati spodbujati odprto znanost za izboljšanje kakovosti, učinkovitosti in odzivnosti raziskav ob
hkratnem zagotavljanju družbeno odgovorne znanosti (etika in integriteta v raziskavah in pri raziskovalcih ter raziskovalkah) ter
enakosti spolov in enakih možnosti na področju raziskav in inovacij.
PRIČAKOVANI RAZVOJNI UČINKI IN REZULTATI REPUBLIKE SLOVENIJE NA PODROČJU ZNANSTVENORAZISKOVALNE IN INOVACIJSKE DEJAVNOSTI DO LETA 2030
1. Slovenija se bo do leta 2030 razvila v uspešno na znanju in inovacijah temelječo družbo in se uvrstila v skupino držav
vodilnih inovatork na lestvici evropskega inovacijskega indeksa.
2. Javna vlaganja v znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost bodo do leta 2030 znašala 1,25 % BDP, pri čemer je
že v letu 2027 obseg javnih vlaganj 1 % BDP, celotna vlaganja v znanstvenoraziskovalno, razvojno in inovacijsko dejavnost pa
bodo do leta 2030 obsegala 3,5 % BDP.
3. Raziskave in inovacije bodo usmerjene v področja, ki obravnavajo ključna vprašanja za reševanje izzivov trajnostnega
razvoja, skladnega s cilji Agende 2030, z njimi povezanega zelene in digitalne preobrazbe ter Slovensko strategijo pametne specializacije, ki zadevajo predvsem:
– raziskave na področju okolja, trajnostnega gospodarjenja in ohranjanja naravnega okolja, virov, biotske raznolikosti, kmetijstva, gozdarstva in hrane, vzdržne ter racionalne rabe virov;
– digitalna preobrazba gospodarstva in celotne družbe ob podpori in razvoju visokozmogljivega računalništva za podatkovno
intenzivno modeliranje in njegove uporabe z vključenostjo v razvojne tokove na ravni EU in svetovni ravni;
– kakovost življenja in zdravja ter varnost vseh generacij;
– vzdržno ravnanje z viri energije, hrane in vode v podnebno zaostrenih razmerah;
– izzivi trajnostne preobrazbe gospodarstva, predvsem s področja energetike (vključno s hrambo in viri) in trajnostne mobilnosti prihodnosti, ter s tem povezanim prehodom v krožno gospodarstvo in trajnostno družbo z upoštevanjem načel pravičnega
prehoda.
Pričakovane razvojne učinke in rezultate bo Slovenija dosegla s petimi krovnimi cilji, horizontalnimi cilji in ključnimi ukrepi, ki
so opredeljeni v nadaljevanju, in bodo prispevali k približevanju zastavljenemu cilju uvrstitve med deset najuspešnejših držav EU,
merjeno z evropskim inovacijskim indeksom. Sledenje kazalnikom v okviru evropskega inovacijskega indeksa pa bo pomagalo
ugotoviti učinkovitost zastavljenih ukrepov.
Cilj 1. UČINKOVITO UPRAVLJANJE ZNANSTVENORAZISKOVALNEGA IN INOVACIJSKEGA SISTEMA
Ukrep 1.1: Umestitev znanstvenoraziskovalne in inovacijske dejavnosti kot horizontalne razvojne politike.
Ukrep 1.2: Povečanje avtonomije raziskovalnih organizacij ob hkratni odgovornosti za doseganje ciljev in zmanjšanju administrativnih bremen.
Ukrep 1.3: Povezava raziskav, visokega šolstva in inovacij na ravni delovanja in institucionalnega sodelovanja v enovit in
učinkovit sistem, ki bo temeljil na sinergijah in medsebojnem dopolnjevanju zmogljivosti.
Ukrep 1.4. Vzpostavitev informacijske pisarne na ravni države za zagotavljanje aktivne podpore raziskovalkam in raziskovalcem pri prenosu raziskovalnih rezultatov, periodično organiziranje dni slovenskih raziskav in inovacij ter povezano delovanje s
pisarnami za prenos znanja ter projektnimi pisarnami.
Ukrep 1.5: Mednarodna evalvacija znanstvenoraziskovalnega in inovacijskega sistema ter njegovih institucij za zagotavljanje
transparentnosti postopkov in delovanja institucij, ki bo temeljila na tako imenovanih »peer-counceling« dejavnostih.
Ukrep 1.6: Vzpostavitev mednarodno primerljive neodvisne presoje delovanja raziskovalnih organizacij po posameznih raziskovalnih področjih, ki bo temeljila na preglednem sistemu kazalnikov.
Ukrep 1.7: Vzpostavitev namenskih virov za popularizacijo znanstvenoraziskovalne, razvojne in inovacijske dejavnosti,
vključno s spodbujanjem razvoja regionalnih potencialov.
Ukrep 1.8: Zgraditev in zagon Centra znanosti kot osrednje institucije na področju popularizacije znanosti.
Ukrep 1.9: Povečanje kadrovskih zmogljivosti nosilcev znanstvenoraziskovalnega in inovacijskega sistema in institucij podpornega okolja, medsebojno povezovanje akterjev na področju znanstvenoraziskovalne in inovacijske dejavnosti in usklajevanje
ter povezovanje v okviru ERA.
Ukrep 1.10: Usklajena priprava, izvajanje, spremljanje in evalvacija instrumentov financiranja in strateških dokumentov s ciljem
spodbujanja odličnih raziskav, »dvojnega prehoda« na vseh področjih in ustreznih odzivov na družbene izzive.
Ukrep 1.11: Vzpostavitev koordiniranega procesa upravljanja celotnega raziskovalnega in razvojnega ciklusa na vseh ravneh
tehnološkega razvoja TRL 1–9 na podlagi nacionalnih razvojnih potreb, še posebej Slovenske strategije pametne specializacije in
v okviru strateških razvojno-inovacijskih partnerstev (SRIP).
Ukrep 1.12: Vzpostavitev enovitega sistema državnih pomoči za znanstvenoraziskovalne in inovacijske dejavnosti ter raziskovalno in tehnološko opremo.
Ukrep 1.13: Nadgradnja in optimizacija konkurenčnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti po zgledu ERC (European Research Council) in EIC (European Innovation Council), vključno s prenovo evalvacijskega sistema, ciljnim financiranjem
raziskovalnih in razvojnih projektov z izrazitim prebojnim potencialom in komplementarno podporo pobudam na ravni EU.
Ukrep 1.14: Vzpostavitev pogojev in spodbud za aktivno vključevanje raziskovalnih organizacij v programe mednarodnega
sodelovanja (vključno z EDF – Evropskim obrambnim skladom) skupaj s spodbudami za vzpostavitev projektnih pisarn in njihovo
integrirano delovanje s pisarnami za prenos znanja ter močnim sistemom nacionalne mreže kontaktnih oseb.
Ukrep 1.15: Nadaljnji razvoj zakonodaje na področju intelektualne lastnine, ureditev učinkovitega sistema varstva in rabe intelektualne lastnine, spodbuditev nastanka integriranega sistema vsebinskih visokokakovostnih storitev podpore pri oceni zdajšnje
in potencialih za varstvo prihodnje intelektualne lastnine ter zagotovitev visokokakovostne podpore na področju inovativnosti tako
raziskovalnim organizacijam kot podjetjem.
Ukrep 1.16: Nadaljnji razvoj zakonodaje in dobrih praks na področju varstva osebnih (posebnih vrst) podatkov in njihovega
obdelovanja za namene znanstvenega raziskovanja zaradi učinkovite zaščite pravic posameznikov, preprečevanja zlorab in zagotavljanja dostopnosti podatkov, potrebnih za raziskovanje, in s tem konkurenčnega raziskovalnega okolja.

Stran

2964 /

Št.

49 / 8. 4. 2022

Uradni list Republike Slovenije

Cilj 2. OKREPLJENA VLAGANJA V RAZISKAVE IN INOVACIJE
Ukrep 2.1: Vzpostavitev sinergijskih instrumentov na področju znanosti, inovacij in visokega šolstva, ki omogočajo dopolnjevanje dejavnosti in s tem učinkovitejšo izrabo razpoložljivih sredstev.
Ukrep 2.2: Vzpostavitev sistema za doseganje sinergij in komplementarnosti med različnimi viri financiranja s poudarkom na
uporabi mehanizma »pečat odličnosti« na področjih, kjer je prepoznan velik znanstveni ali inovacijski potencial.
Ukrep 2.3: Vzpostavitev pravnega okvira in podpornih mehanizmov za komplementarno uporabo sredstev EU in nacionalnih
sredstev.
Ukrep 2.4: Zagotavljanje ustreznega deleža sredstev za dopolnilne ukrepe k Okvirnemu programu EU za raziskave in inovacije v tistih delih, ki so namenjeni krepitvi znanstvene odličnosti, in za ukrepe, ki bodo omogočili/izboljšali/zvišali uspešnost priprave
prijav na razpise instrumentov v teh delih okvirnih programov EU.
Ukrep 2.5: Oblikovanje podlag, da bo do leta 2030 Slovenija vlagala najmanj 5 % javnih sredstev za znanstvenoraziskovalno,
razvojno in inovacijsko dejavnost za skupne programe in evropska partnerstva ter raziskovalno infrastrukturo, s čimer sledimo
tudi ciljem ERA.
Ukrep 2.6: Vzpostavitev sistema domačih skladov tveganega kapitala z udeležbo države, ki financira inovacije v zgodnjih
fazah tehnološke razvitosti (TRL3-TRL7) v višini najmanj 0,5 % BDP javnih in najmanj 0,5 % BDP zasebnih sredstev.
Ukrep 2.7: Vzpostavitev dolgoročnega stabilnega institucionalnega financiranja znanstvenoraziskovalne, razvojne in inovacijske dejavnosti javnih raziskovalnih organizacij, ki bo vključevalo temeljni in razvojni steber financiranja.
Ukrep 2.8: Zagotavljanje zadostnega obsega lastniškega financiranja inovacij prek domačih skladov tveganega kapitala s
pomembnim deležem javnih sredstev v višini najmanj 0,5 % BDP.
Ukrep 2.9: Spodbujanje vlaganj gospodarstva, vpeljava kaskadnih finančnih instrumentov, raziskovalnih in inovacijskih vavčerjev za gospodarstvo zaradi spodbujanja sodelovanja med raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom.
Ukrep 2.10: Ureditev ustreznih finančnih spodbud za povečanje vlaganj v raziskave in inovacije novih produktov.
Ukrep 2.11: Krepitev inovacijskega potenciala zagonskih podjetij prek oblikovanja ustreznega podpornega okolja v prvem
letu delovanja (dostop do trgov in spodbud).
Cilj 3. KARIERNI RAZVOJ RAZISKOVALCEV IN RAZISKOVALK TER ODLIČNA ZNANOST
Ukrep 3.1: Nadaljnji razvoj mednarodno primerljivega sistema napredovanj in akademskih izvolitev, s kriteriji, ki upoštevajo
pestrost raziskovalnih karier.
Ukrep 3.2: Krepitev namenskega instrumenta za zgraditev samostojne znanstvene kariere pri raziskovalkah in raziskovalcih
na začetku kariere.
Ukrep 3.3: Ureditev plačnega sistema raziskovalk in raziskovalcev, ki bo omogočal mednarodno primerljive pogoje nagrajevanja, ki bo fleksibilen in bo spodbujal raznolikost raziskovalnih karier.
Ukrep 3.4: Povečanje deleža zaposlovanja za nedoločen čas ob upoštevanju avtonomije raziskovalnih organizacij.
Ukrep 3.5: Zagotovitev evropsko primerljivih delovnih pogojev za celovit karierni razvoj raziskovalk in raziskovalcev.
Ukrep 3.6: Najmanj podvojili bomo sredstva za vključevanje mladih slovenskih znanstvenikov, ki so se izobrazili v tujini, v delo
univerz in raziskovalnih inštitutov. In v skladu z absorbcijskimi zmožnosti vsako leto povečevali sredstva namenjene sofinanciranju
temeljnih projektov, ki jih izvajajo raziskovalci, ki se iz tujine vračajo v Republiko Slovenijo (Program dr. Aleša Debeljaka).
Ukrep 3.7: Okrepitev mednarodne, medsektorske in medinstitucionalne mobilnosti raziskovalk in raziskovalcev.
Ukrep 3.8: Povečanje obsega sredstev za odlično znanost brez vnaprej določenih tematskih prioritet ali specializacije, s
pristopom »od spodaj navzgor«, vključno s podporo novorazvijajočim se raziskovalnim področjem.
Ukrep 3.9: Zagotavljanje sredstev na prednostnih področjih, opredeljenih v strateških dokumentih države in EU, ki omogočajo
gradnjo kompetenc za vzpostavljanje konkurenčne prednosti v znanosti in slovenskem gospodarstvu ter širši razvoj slovenske
družbe in inovativne pristope pri oblikovanju razvojnih rešitev, ki vključujejo interdisciplinarno povezovanje.
Ukrep 3.10: Vzpostavitev podpornih mehanizmov za dvig števila in vrednosti projektov okvirnega programa EU za raziskave
in inovacije v okviru stebra odličnosti, ki jih kot prijavitelji oziroma gostiteljske ustanove pridobijo raziskovalne organizacije iz RS,
in sicer nad povprečje EU.
Ukrep 3.11: Podpora najboljšim znanstvenim skupinam in organizacijam, ki se na svojih področjih uvrščajo v svetovni vrh.
Ukrep 3.12: Povečanje podpore vrhunskim raziskavam, raziskovalkam in raziskovalcem ter dodatno spodbujanje dobitnikov
projektov ERC, MSCA in EIC kot tudi koordinatorske vloge v projektih EU za povečanje uspešnosti slovenskih prijaviteljev in širjenje
znanstvene odličnosti ter internacionalizacije.
Cilj 4. ODLIČNA IN MEDNARODNO KONKURENČNA RAZISKOVALNA INFRASTRUKTURA
Ukrep 4.1: Krepitev mehanizmov za dostop do mednarodno konkurenčne sodobne raziskovalne in tudi tehnološke infrastrukture ter gradnja komplementarnih nacionalnih infrastrukturnih zmogljivosti.
Ukrep 4.2: Posodobitev in gradnja nove raziskovalne infrastrukture na prednostnih raziskovalnih področjih.
Ukrep 4.3: Vključevanje v mednarodne raziskovalne infrastrukture zlasti s prednostnega seznama ESFRI na vseh področjih
raziskav in gradnja nacionalnih infrastrukturnih zmogljivosti skladno s področnimi strateškimi dokumenti države.
Ukrep 4.4: Krepitev po EU-standardih urejenega področja raziskovalnih infrastruktur, ki bo temeljilo na komplementarnosti
nacionalnih zmogljivosti in mednarodnih raziskovalnih infrastruktur.
Ukrep 4.5: Zagotovitev pogojev za delovanje evropskih centrov distribuiranih raziskovalnih infrastruktur v Sloveniji.
Ukrep 4.6: Vzpostavitev e-infrastrukture kot samostojne infrastrukture in tudi horizontalne podpore za raziskave.
Ukrep 4.7: Nadaljnji razvoj in povezovanje skupnosti, ki bo skrbela za usklajen razvoj e-infrastrukture v Sloveniji.
Ukrep 4.8: Nadaljnji razvoj trajnih mehanizmov usposabljanja raziskovalk in raziskovalcev za uporabo raziskovalne infrastrukture in e-infrastrukture.
Ukrep 4.9: Oblikovanje novega pristopa k tehnološkim infrastrukturam za uvajanje novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali
storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom v stvarnem okolju.
Ukrep 4.10: Vzpostavitev sistema upravljanja raziskovalne in tehnološke infrastrukture ob upoštevanju pravil državne pomoči.
Cilj 5. POSPEŠENO SODELOVANJE MED ZNANOSTJO IN GOSPODARSTVOM, PRENOS ZNANJA IN INOVACIJE
Ukrep 5.1: Proaktivno uvajanje načel odprtega inoviranja ter komercializacije tržnih inovacij.
Ukrep 5.2: Promocija prenosa znanja ter spodbujanje kulture patentiranja in drugih oblik varstva intelektualne lastnine
(»know-how«, modeli, znamke itd.) v gospodarstvu, javnem in nevladnem sektorju ter širši javnosti.
Ukrep 5.3: Spodbujanje in promocija sodelovanja raziskovalnih organizacij in gospodarstva za prenos znanja in razvoj študijskih vsebin na področju kulture inoviranja in razvoja inovacijskih kompetenc zaposlenih.
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Ukrep 5.4: Povezovanje sektorjev prek skupnih projektov med raziskovalnimi organizacijami, gospodarstvom, javnim sektorjem in drugimi deležniki v družbi ter vzpostavitev pogojev za učinkovito povezovanje raziskovalnih zavodov, visokošolskih zavodov
ter zasebnega sektorja prek različnih dejavnosti za prenos in kroženje znanja.
Ukrep 5.5: Krepitev hitro rastočih podjetij s prilagojenimi finančnimi instrumenti bank in skladov, ki podjetjem v različnih fazah
razvoja in rasti omogočajo dodatno podporo pri vlaganju v razvoj produktov in doseganje novih trgov, ter s podpornimi storitvami
za vstop na nove trge.
Ukrep 5.6: Spodbujanje inovativnosti v javnem sektorju ob upoštevanju posebnosti organizacij javnega sektorja.
Ukrep 5.7: Okrepitev stabilnega in vključujočega sistema sodelovanja med raziskovalnimi organizacijami in drugimi institucijami (npr. SID banka, različni skladi in mreže itd.), ki izvajajo instrumente na področju prenosa znanja.
Ukrep 5.8: Vzpostavitev podpornega sistema za učinkovito izkoriščanje patentov v domačem v mednarodnem okolju ter
sklada za intelektualno lastnino.
Ukrep 5.9: Nadgradnja obstoječih in vzpostavitev novih pisarn za prenos znanja na raziskovalnih organizacijah in pospešitev
prenosa znanja v gospodarstvo, javni sektor ter širše v družbo kot enega njihovih ključnih strateških poslanstev.
Ukrep 5.10: Spodbujanje skupnega ustanavljanja podjetij (vključno z odcepljenimi podjetji) s strani znanstvenoraziskovalne
sfere in gospodarstva.
Ukrep 5.11: Podpora malim in srednje velikim podjetjem s storitvami za povečanje zmogljivosti za upravljanje inovacij
(»enhancing innovation management capacities«), vključno s prikazom stanja inovacijskih sposobnosti podjetij in opredelitvijo
akcijskega načrta za krepitev inovacijskih sposobnosti podjetij.
Ukrep 5.12: Spodbujanje strateških raziskovalno-razvojnih projektov podjetij v sodelovanju z raziskovalnimi organizacijami
in državo za izdelke in storitve novih generacij in prebojnih inovacij.
Ukrep 5.13: Spodbujanje zaposlovanja oziroma dodatnega usposabljanja in mobilnosti raziskovalk in raziskovalcev v gospodarstvu, vključno s ponovno uvedbo ukrepa mladih raziskovalcev v gospodarstvu in ukrepa za začasno zaposlovanje raziskovalcev
v industriji.
Ukrep 5.14: Spodbujanje raziskovalnih, razvojnih in inovacijskih sodelovalnih dejavnosti v podjetjih in raziskovalnih organizacijah z ukrepi raziskovalnih in inovacijskih vavčerjev za vsa podjetja.
Ukrep 5.15: Krepitev tehnološkega preboja podjetij oziroma skupin podjetij z novimi rešitvami in izdelki na globalni trg oziroma
krepitev položaja na trgu.
Ukrep 5.16: Uporaba javnih naročil za spodbujanje zasebnih vlaganj in za krepitev inovacijskih zmogljivosti pri reševanju
aktualnih izzivov.
6. HORIZONTALNI CILJI
6.1. Odprtost in sodelovanje v mednarodnem prostoru
Ukrep 6.1.1: Učinkovita vključenost v ERA s polno izkoriščenostjo njegovih instrumentov.
Ukrep 6.1.2: Krepitev mreže strateškega dvostranskega in večstranskega sodelovanja z uspešnimi svetovnimi gospodarstvi
z visokimi vložki v raziskave in inovacije.
Ukrep 6.1.3: Vzpostavitev pogojev in sistema za pritegnitev kakovostnih strokovnjakov s celega sveta.
Ukrep 6.1.4: Nadgradnja instrumentov za navezavo stikov s slovenskimi raziskovalkami in raziskovalci, ki delujejo v tujini.
Ukrep 6.1.5: Povečanje podpore pridobivanju projektov okvirnega programa EU za raziskave in inovacije s področja širjenja
sodelovanja in spodbujanja odličnosti (»Spreading Excellence and Widening Participation«).
6.2. Odprta znanost za izboljšanje kakovosti, učinkovitosti in odzivnosti raziskav
Ukrep 6.2.1: Učinkovito upravljanje in financiranje razvoja in zagotavljanja mednarodne skladnosti nacionalnega ekosistema
odprte znanosti, s tem povezanih nacionalnih struktur in infrastruktur ter vključevanje v mednarodne povezave in infrastrukture.
Ukrep 6.2.2: Uvedba sodobnih pristopov vrednotenja znanstvenoraziskovalne dejavnosti v skladu z načeli odprte znanosti (kot
npr. DORA (Sanfranciška deklaracija o vrednotenju raziskovalne dejavnosti/San Francisco Declaration on Research Assesment),
Leidenski manifest o vrednotenju znanosti (Leiden manifesto for research metrics), smernice ERA (European Research Area and
Innovation Committee/Odbor za evropski raziskovalni prostor in inovacije)) za povečanje kakovosti in vpliva raziskav.
Ukrep 6.2.3: Zagotavljanje skladnosti rezultatov znanstvenih raziskav z načeli FAIR (najdljivi/»Findable«, dostopni/»Accessible«,
povezljivi/»Interoperable« in ponovno uporabljivi/»Reusable«) ter zagotovitev polne in takojšnje odprte dostopnosti (ob upoštevanju
upravičenih izjem).
Ukrep 6.2.4: Vzpostavitev nacionalne skupnosti za odprto znanost za uvajanje in spremljanje odprte znanosti v Sloveniji ter
vključevanje v ERA in širše.
Ukrep 6.2.5: Spodbujanje razvoja občanske znanosti in vključevanje javnosti v znanstvenoraziskovalno dejavnost.
Ukrep 6.2.6: Spodbujanje razvoja nacionalne znanstvene založniške dejavnosti za delovanje po načelih odprte znanosti.
6.3. Družbeno odgovorna znanost (etika in integriteta v raziskavah in pri raziskovalkah in raziskovalcih)
Ukrep 6.3.1: Vzpostavitev nacionalnega sveta za etiko in integriteto v znanosti.
Ukrep 6.3.2: Sprejetje nacionalnih smernic za etiko, poštenje in dobre prakse v znanstvenem delovanju raziskovalk in raziskovalcev kot temelj za kodekse posameznih raziskovalnih organizacij po zgledu držav EU.
Ukrep 6.3.3: Spodbujanje raziskovalnih organizacij k zagotavljanju in spoštovanju visoke ravni etičnosti prek institucionalnih
opredelitev postopkov za preprečevanje neetičnih ravnanj in postopkov v primeru kršitev.
Ukrep 6.3.4: Zagotovitev ustreznih teles za etično presojo raziskav po posameznih občutljivih področjih zaradi dviga kakovosti
raziskav in uspešnosti sodelovanja v okvirnih programih EU za raziskave in inovacije.
Ukrep 6.3.5: Obvezno delovanje raziskovalnih organizacij skladno z Evropsko listino za raziskovalce in Kodeksom ravnanja
pri zaposlovanju raziskovalcev.
Ukrep 6.3.6: Spodbujanje raziskovalnih organizacij k pridobitvi evropskega znaka za odličnost človeških virov v raziskovanju
(»Human Resources Strategy for Researchers« (HRS4R)).
6.4. Zagotavljanje enakosti spolov na področju raziskav in inovacij
Ukrep 6.4.1: Okrepitev odgovornosti javnih raziskovalnih organizacij za strukturne spremembe, povezane z načeli enakosti
spolov ter drugimi presečnimi področji, ter uvedba institucionalnih načrtov za enakost spolov kot obveznega strateškega dokumenta
institucij na področju raziskav in inovacij, ki za svoje delovanje prejemajo javna sredstva.
Ukrep 6.4.2: Spodbujanje oblikovanja mehanizmov za preprečevanje spolnega nadlegovanja in drugih oblik spolnega nasilja
na ravni raziskovalnih organizacij.
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Ukrep 6.4.3: Upoštevanje doseganja ciljev na področju enakosti spolov pri ocenjevanju raziskovalnih organizacij v okviru
stabilnega institucionalnega financiranja.
Ukrep 6.4.4: Upoštevanje enakosti spolov pri financiranju raziskav, vključno z uveljavitvijo dimenzije spola v vsebine raziskovalnih dejavnosti.
Ukrep 6.4.5: Zagotavljanje enakosti spolov pri nagrajevanju ter imenovanjih delovnih teles na področju znanstvenoraziskovalne in inovacijske dejavnosti.
Ukrep 6.4.6: Imenovanje strokovnega telesa ministrstva za podpiranje promocijskih dejavnosti, prepoznavanje sistemskih ovir
ter pomoč pri pripravi pravnih aktov in drugih strateških dokumentov na področjih enakosti spolov in drugih presečnih področjih,
ki so v pristojnosti ministrstva, pristojnega za znanost.
Ukrep 6.4.7: Zagotavljanje celovitejših in preglednejših podatkov, ločenih po spolu, za učinkovitejše oblikovanje politik ter
spremljanje uresničevanja ukrepov na področju enakosti spolov v znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti.
Ukrep 6.4.8: Vzpostavitev nacionalne kontaktne točke, ki bo nudila podporo prijaviteljem na razpise okvirnih programov EU
za raziskave in inovacije ali nacionalne razpise ter usposabljanja in izobraževanja na področju enakosti spolov.
SPREMLJANJE URESNIČEVANJA STRATEŠKIH CILJEV 2021–2030
Za uresničevanje ZRISS 2030 so odgovorni ministri, pristojni za znanost, razvoj in tehnologijo ter ostali resorji, skladno s
svojimi pristojnostmi. O njenem uresničevanju poročajo Vladi RS, ki s poročilom seznanja Državni zbor RS.
Rezultate in učinke ter razvoj na področju znanstvenoraziskovalne in inovacijske dejavnosti, vključno z izvajanjem znanstvenoraziskovalne in inovacijske strategije, spremlja tudi Razvojni svet Republike Slovenije.
Ministrstvo, pristojno za znanost, v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za tehnologijo, in v sodelovanju s strokovnjaki iz
tujine (»peer counseling«) periodično pripravi analizo doseganja strateških ciljev, analizira dejavnike tveganj ter posodobi ukrepe
za njihovo obvladovanje in zmanjševanje njihovih negativnih posledic.
Skladno z ugotovitvami iz evalvacij in analiz se po potrebi pripravi posodobitev akcijskih načrtov za uresničevanje ZRISS 2030.
VKLJUČEVANJE DELEŽNIKOV V PROCES PRIPRAV ZRISS 2030
ZRISS 2030 je osnovana na izhodiščih SZT, ki je strokovno posvetovalno telo Vlade RS na področju raziskovalne dejavnosti
in ga sestavljajo tudi predstavniki raziskovalcev in raziskovalk, nosilcev tehnološkega razvoja in gospodarskih družb, reprezentativnih sindikatov ter javnosti. Pri pripravi besedila ZRISS 2030 je sodelovala tudi skupina zunanjih strokovnjakov, ki je na podlagi
izhodišč SZT sooblikovala osnutek besedila ZRISS 2030.
Prav tako je bil osnutek ZRISS 2030 5. julija 2021 poslan v javno razpravo, ki je trajala do 4. avgusta 2021. Na osnutek se
je odzvalo 31 organizacij in posameznikov. Osnutek ZRISS 2030 je bil predstavljen tudi neposredno deležnikom, in sicer na predstavitvi SVIZ 2. septembra 2021, na predstavitvi združenju ASEF 3. septembra 2021, na dogodku SRIP – MATPRO 7. oktobra
2021, na seji KOsRIS 14. oktobra 2021. Izvedena je bila tudi serija šestih delavnic, odprtih za vse zainteresirane. Delavnice so
bile osredotočene na posamezna poglavja ZRISS in so bile izvedene v obdobju od 25. do 28. oktobra 2021.
Zaradi vzporedne in komplementarne priprave Nacionalnega programa za visoko šolstvo in ZRISS 2030 je bil 15. septembra
2021 po virtualni platformi organiziran še dodaten posvet z raziskovalnimi organizacijami.
AKCIJSKI NAČRTI URESNIČEVANJA ZRISS 2030, KI JIH SPREJME VLADA
Ministrstvo, pristojno za znanost, v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za tehnologijo, v enem letu po sprejetju ZRISS
2030 pripravi področne akcijske načrte uresničevanja ZRISS 2030, ki so navedeni v uvodu. V akcijskih načrtih se opredelijo načrt
dejavnosti v okviru zapisanih ukrepov, terminski načrt izvedbe, odgovorni nosilec ukrepa in sodelujoči pri izvedbi, predvideni kazalniki na ravni ukrepov, mehanizmi in viri financiranja ter se pošljejo v sprejetje Vladi RS.
KAZALNIKI ZA SPREMLJANJE UČINKOVITOSTI NACIONALNE POLITIKE ZA IZVAJANJE IN POSPEŠEVANJE ZNANSTVENORAZISKOVALNE IN INOVACIJSKE DEJAVNOSTI
Slovenija se z ZRISS 2030 močno vpenja v evropski raziskovalni prostor, pri čemer se njena uspešnost meri v odnosu do
drugih držav članic. Standardno analitično orodje v tem okviru predstavlja sistem kazalnikov, v okviru katerega se na podlagi sestavljenega evropskega inovacijskega indeksa merijo prednosti in slabosti znanstvenoraziskovalnih in inovacijskih sistemov držav
članic EU ter njihov napredek. Elementi sestavljenega indeksa/posamezni kazalniki kažejo na ustreznost ukrepov na posameznem
področju. Za spremljanje uspešnosti izvajanja znanstvenoraziskovalne in inovacijske politike se bodo spremljali posamezni kazalniki glede na druge države članice EU in glede na časovno dimenzijo.
Struktura evropskega inovacijskega indeksa v letu 2021 temelji na štirih sklopih kazalnikov in dvanajstih inovacijskih dimenzijah, kar skupaj predstavlja 32 kazalnikov. Ob spremembi metodologije Evropskega inovacijskega indeksa se bo pri spremljanju
sledilo spremenjeni metodologiji.
V letu 2021 je sistem kazalnikov evropskega inovacijskega indeksa opredeljen v dokumentu European Innovation Scoreboard
2021 – Methodology Report4.
1. Okvirni pogoji
a. Človeški viri
i. Novi doktorji znanosti s področja naravoslovja in tehnike
ii. Delež populacije v starosti 25–34 let s terciarno izobrazbo
iii. Prebivalstvo v starosti 25–64, vključeno v vseživljenjsko učenje
b. Privlačnost raziskovalnega sistema
i. Mednarodne znanstvene objave
ii. 10 % najbolj citiranih objav
iii. Tuji doktorski študentje
c. Digitalizacija
i. Pokritost s širokopasovnimi povezavami
ii. Osebe, ki presegajo osnovne digitalne spretnosti
4

Dostopno na: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/45971, 18. 10. 2021.
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2. Vlaganja
a. Finance in podpora
i. Vlaganja v RRD javnega sektorja
ii. Naložbe tveganega kapitala
iii. Neposredno državno financiranje in davčne olajšave, uveljavljene v poslovnem sektorju
b. Naložbe podjetij
i. Izdatki za raziskave in razvoj poslovnega sektorja
ii. Izdatki za inovacije, ki niso povezani z RRD
iii. Izdatki za inovacije v inovacijsko aktivnih podjetjih na zaposlenega
c. Uporaba informacijskih tehnologij
i. Podjetja, ki svojim zaposlenim nudijo razvoj ali nadgradnjo veščin IKT
ii. Zaposleni strokovnjaki IKT
3. Inovacijske dejavnosti
a. Inovatorji
i. MSP, ki so uvedla inovacijo proizvoda (blaga in/ali storitev)
ii. MSP, ki so uvedla inovacijo poslovnega procesa
b. Povezave
i. MSP, ki sodelujejo z drugimi akterji v inovacijskem procesu
ii. Skupne objave javnega in zasebnega sektorja
iii. Zaposlitvena mobilnost zaposlenih v znanosti in tehnologiji
c. Intelektualna sredstva
i. Prijava za podelitev patenta na podlagi PCT
ii. Prijava za registracijo znamke
iii. Prijava za registracijo modela
4. Učinki
a. Učinki na zaposlenost
i. Zaposlenost v dejavnostih, temelječih na znanju
ii. Zaposlenost v inovacijsko aktivnih podjetjih
b. Učinki na prodajo
i. Izvoz srednje- in visokotehnoloških izdelkov
ii. Izvoz storitev, temelječih na znanju
iii. Prodaja inovacij proizvoda
c. Okoljska vzdržnost
i. Produktivnost virov
ii. Emisije drobnih delcev PM2,5 v zrak iz industrije
iii. Razvoj tehnologij, povezanih z okoljem
Št. 630-01/21-13/11
Ljubljana, dne 23. marca 2022
EPA 2378-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
Igor Zorčič
predsednik
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PRILOGA 1: opis stanja in razlogov za ukrepanje po specifičnih ter horizontalnih ciljih
Cilj 1. UČINKOVITO UPRAVLJANJE RAZISKOVALNEGA IN INOVACIJSKEGA SISTEMA
Učinkovit sistem upravljanja zahteva dobro usklajen postopek načrtovanja, izvajanja in vrednotenja politik med vsemi deležniki, vključenimi v raziskovalni in inovacijski sistem, in sprotno prilagajanje spremembam v okolju vseh institucij s področij raziskav,
tehnologije in inovacij.
Upravljanje raziskovalnega in inovacijskega sistema se v zadnjih letih ni sistemsko spremenilo glede krepitve učinkovitosti in
enotnosti sistema upravljanja. Večina ključnih deležnikov meni, da je enotni sistem upravljanja raziskovalne in inovacijske dejavnosti v Sloveniji nezadosten in slab. Procesi vrednotenj posameznih podpornih in izvajalskih institucij niso sistemsko urejeni prek
zunanjih evalvacij, a se občasno izvajajo.
Poročilo državi – Slovenija 2019 in 2020, Specifična priporočila za Slovenijo 20185, Poročilo o razvoju, UMAR, 2019, in Poročilo o razvoju, UMAR, 2020, navajajo, da so ključni izzivi in ovire za izboljšanje oziroma nadaljnji razvoj slovenskega znanstvenoraziskovalnega in inovacijskega sistema povezani z nujnim povečanjem vlaganj in vzpostavitvijo sistema upravljanja, z vlogo
Slovenije v procesu internacionalizacije ter z nestabilnimi povezavami med javnimi raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom
na eni strani ter premajhnim povezovanjem med visokošolskim in raziskovalnim sistemom na drugi strani.
Slovenski znanstvenoraziskovalni in inovacijski sistem potrebuje stabilnost in predvidljiv zakonodajni okvir. Zaradi delitve
pristojnosti ministrstev (MIZŠ – znanstvenoraziskovalni del, MGRT – tehnološko-inovacijski del, MJU – digitalizacija oziroma informacijska družba, SVRK – razvojni del, vezan na pametno specializacijo, MKGP – kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, hrana, MOP
– podnebne spremembe, varstvo okolja in naravna dediščina, MK – kulturni in kreativni sektor, kulturna dediščina in slovenski
jezik, MzI – energetika, MORS – raziskave na področju varnosti) in izvajalskih agencij (ARRS in agencija, pristojna za tehnološki
razvoj – SPIRIT Slovenija) ostaja velik izziv učinkovitega povezovanja tako na strateški kot na operativni ravni.
Pomemben segment upravljanja znanstvenoraziskovalne in inovacijske dejavnosti predstavlja področje financiranja različnih
instrumentov in izbor raziskovalnih projektov. Neodvisnost, še posebej od političnega vpliva, je ključnega pomena, zato izvajanje
dejavnosti znotraj ARRS pomeni zagotavljanje neodvisnosti od političnih sprememb, gradnjo kompetenc in predvsem dolgoročno
stabilnost sistema, kar je za področje znanstvenoraziskovalne dejavnosti ključnega pomena. Agencija kot institucija, ki zagotavlja
neodvisen izbor in vodenje financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti, je pomembna tudi z vidika ločevanja ravni politik (angleško »policy level«), za katero je odgovorno ministrstvo, pristojno za znanost, od izvajalske ravni, ki jo pokriva agencija.
Pomembno je zagotoviti čim višjo kakovost znanstvenega raziskovanja ter pripravljenosti in uspešnosti prenosa znanja v prakso. Da bi to omogočili, je nujno sistemsko uvesti in redno izvajati zunanjo primerjalno evalvacijo. Samoregulacija je lahko uspešna
samo v sistemu z jasnimi in merljivimi ter vnaprej določenimi cilji, v katerem je tudi obseg prihodnjega financiranja izrecno odvisen
od uspešnosti evalvacije (torej od primerjalne uspešnosti znanstvenoraziskovalnega dela na posameznem področju raziskav) ter
neposredno povezan z jasno in transparentno evalvacijo neposrednih in posrednih družbeno-ekonomskih učinkov teh sredstev.
V preteklem obdobju so se instrumenti financiranja raziskovalno-razvojne dejavnosti prepletali med ARRS in ministrstvom,
pristojnim za znanost, kar je pomenilo dodatno usklajevanje in koordinacijo med institucijama. Prav s takim stanjem se spopadamo
na strani tehnologije in inovativnosti med Agencijo SPIRIT in ministrstvom, pristojnim za tehnologijo. S prenosom nalog financiranja
instrumentov znanstvenoraziskovalne dejavnosti na ARRS ter z okrepitvijo sistema za izvajanje nalog povezovanja inovacijskega
sistema, zagotavljanjem usklajenosti med programi in povečanjem javnih naložb v znanost, raziskave, razvoj in inovacije se bosta
bistveno izboljšala upravljanje in učinkovitost javnih naložb v raziskovalno-razvojne in inovacijske dejavnosti.
Izboljšati je treba povezovanje znanstvenoraziskovalnega in inovacijskega ekosistema ter s tem zagotoviti sodelovanje, usklajenost programov in učinkovito strukturo upravljanja za spodbujanje raziskav in inovacij različnih ministrstev in izvajalskih agencij,
pa tudi tesnejše sodelovanje med deležniki na nacionalni ravni, kot tudi vključevanje v mednarodni oziroma predvsem evropski
raziskovalni prostor s krepitvijo podpornega okolja tako na ravni NKT-mreže (mreže nacionalnih kontaktnih točk programa Obzorje
Evropa) kot na ravni prijaviteljev na programe EU. Pri tem je pomembno zagotoviti tudi enoten oziroma enovit sistem državnih
pomoči za raziskovalne in inovacijske dejavnosti ter za raziskovalno in tehnološko opremo.
Slovenija je aktivno vključena tudi v sooblikovanje ERA, ki hkrati bistveno sodoloča delovanje nacionalnega sistema. ERA
je pred pomembnimi prelomnicami, ki jih zaznamuje predvsem potreba po vključevanju raziskav v druge sektorske politike, kar je
znatno spodbujeno s krizo zaradi COVID-19, ki je drastično zaznamovala procese po letu 2019, in spoznanje o pomenu izkoriščanja
prednosti in zagotavljanja tehnološke suverenosti v odnosu do drugih globalnih akterjev. Da bi se povečali odličnost in učinkovitost
ERA, je treba krepiti vse tradicionalne elemente (doseganje kritične mase, mobilnost, odprta znanost), hkrati pa je treba okrepiti
uveljavitev dvojnega prehoda (zeleno in digitalno), brez česar si ni mogoče zamisliti prihodnosti.
Svoboda znanstvenega raziskovanja je temeljna pravica v Evropski uniji6, zaščitena je s konvencijo Združenih narodov7 ter
je zagotovljena z Ustavo Republike Slovenije8 in je kot temeljna vrednota vključena tudi v evropski raziskovalni prostor9, in sicer
kot nujen pogoj za ustvarjanje odlične znanosti ter kroženje in uporabo znanstvenega vedenja.
Vizija (nove) ERA poudarja, da je njeno bistvo znanstvena svoboda in da se brez nje znanost in ERA ne moreta razvijati10.
Samo s polnim spoštovanjem svobode znanstvenega raziskovanja lahko nacionalni raziskovalni sistemi postanejo kakovostnejši,
učinkovitejši in odprti za sodelovanje, prenos znanja in tehnologij, mobilnost in kroženje znanstvenega vedenja.
Države članice EU morajo zato ustvariti takšen zakonodajni in politično-administrativni sistem znanstvenega raziskovanja, ki
bo na eni strani omogočal in hkrati varoval11 čim večjo akademsko svobodo raziskovalk in raziskovalcev in na drugi strani avtonomijo institucij v razmerju do države in drugih dejavnikov moči v okolju12. Svoboda znanstvenega raziskovanja je mogoča samo z
5 Specific Support to Slovenia: Final Report - Internationalisation of the science base and science-business cooperation, dostopno
na: https://rio.jrc.ec.europa.eu/policy-support-facility/specific-support-slovenia, 1. 3. 2021.
6 Charter of Fundamental Rights of the European Union (Article 13, Freedom of the arts and sciences), Official Journal of the European Communities, C 364/1, 18. 12. 2000.
7 The United Nations' International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966.
8 Ustava Republike Slovenije (59. člen, Svoboda znanosti in umetnosti), Uradni list Republike Slovenije.
9 ERAC Opinion on the future of the ERA, erac 1201/20, Bruselj, 23. januar 2020.
10 A new ERA for Research and Innovation, Brussels, COM(2020) 628 final, 30. 9. 2020, str. 15.
11 Bonn Deaclaration on Freedom of Scientific Research – A Common Core Principle of the European Research Area and it International Partners, Ministerial Conference on the ERA, 20. oktober 2020, Bonn.
12 Rado Bohinc, Sodobna zakonska ureditev visokega šolstva, Kako povrniti zaupanje države v univerzo in univerze v državo?,
Teorija in Praksa, let. 54, 3-4/2017, str. 515.
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institucionalno avtonomijo raziskovalnih organizacij, da same odločajo o vsebini in načinu izvajanja svojih znanstvenoraziskovalnih
interesov in ambicij. Za uresničevanje svobode znanstvenega raziskovanja potrebujejo raziskovalne organizacije polno akademsko,
kadrovsko, organizacijsko in finančno avtonomijo.
Večina dokumentov EU je v povezavi z institucionalno avtonomijo znanstvenega raziskovanja vezanih na univerze in visokošolske ustanove, kjer se v EU izvaja glavnina znanstvenega raziskovanja. V Sloveniji lahko zato ugotovitve brez zadržkov prenesemo tudi na raziskovalne organizacije, če izvajajo tudi temeljno raziskovanje. Še vedno velja ugotovitev iz dokumenta Spodbujanje
rasti in delovnih mest – program za posodobitev evropskih visokošolskih sistemov izobraževanja iz leta 2011, tudi za znanstveno
raziskovanje, ki navaja, da pravne, finančne in upravne omejitve še naprej omejujejo institucionalno svobodo visokega šolstva v
EU, ki terja prožnejše upravljanje in financiranje sistemov, temelječih na ravnotežju avtonomije in odgovornosti. Iz navedenega
izhaja, da države EU namesto obsežne in podrobne zakonodaje potrebujejo več institucionalne avtonomije in deregulacijo zakonodaje ter več samoregulacij.
Institucionalna avtonomija omogoča raziskovalnim organizacijam, da same odločajo o najprimernejšem načinu doseganja
ciljev nacionalnih znanstvenoraziskovalnih in inovacijskih strategij in izbiri kriterijev za institucionalno načrtno razdeljevanje finančnih sredstev. Sicer pa je po oceni OECD institucionalna avtonomija raziskovalnih organizacij vezana predvsem na institucionalno
oziroma kosovno (»lump sum«) financiranje, zaposlovanje, napredovanje, nagrajevanje (plačni sistem), oblikovanje notranje
organizacijske strukture in sodelovanje z industrijo. Številne države članice OECD so v zadnjem času povečale avtonomijo, zlasti
visokošolskih ustanov, glede sodelovanja z industrijo, razporejanjem sredstev, zaposlovanjem in napredovanjem raziskovalk in
raziskovalcev. V primerjavi z državami članicam OECD je najbolj očitno, da se uvrščamo v skupino samo treh držav OECD, ki
sistemsko ne zagotavljajo stabilnosti dolgoročnih znanstvenih raziskav na raziskovalnih ustanovah prek institucionalnega oziroma
kosovnega načina financiranja.
Samo s polnim spoštovanjem svobode znanstvenega raziskovanja lahko nacionalni raziskovalni sistemi postanejo kakovostnejši, učinkovitejši in odprti za sodelovanje, prenos znanja in tehnologij, mobilnost in kroženje znanstvenega vedenja. Zato
je treba ustvariti takšen zakonodajni in politično-administrativni sistem znanstvenega raziskovanja, ki bo na eni strani omogočal
in hkrati varoval čim večjo akademsko svobodo raziskovalk in raziskovalcev in na drugi strani avtonomijo ustanov v razmerju do
države in drugih dejavnikov moči v okolju. Avtonomija raziskovalnih organizacij je vezana na dolgoročno, zanesljivo in stabilno
institucionalno financiranje, ki je prvi pogoj znanstvene svobode, vključno s sodobno (napredno) raziskovalno infrastrukturo in
privlačnimi kariernimi potmi, zlasti za mlajše raziskovalke in raziskovalce, ter spodbudami za odprto znanstveno sodelovanje.
V obdobju izvajanja RISS 2011–2020 se avtonomija in odgovornost javnih raziskovalnih organizacij (JRO) nista povečali niti
se nista spremenili vlogi javnih visokošolskih in raziskovalnih zavodov, saj se zakonodajni in drugi normativni dokumenti niso spremenili niti ni bilo vzpostavljeno institucionalno financiranje JRO. Še vedno velja ocena iz poročil o uresničevanju RISS 2011–2020,
da ima Slovenija zastarel model JRO, ki zahteva celovito in čimprejšnjo reformo.
Slovenske visokošolske ustanove in raziskovalne organizacije se morajo povezati v evropske mreže univerz in sorodnih
povezav na ravni raziskovalnih organizacij, s čimer bo zagotovljena vključenost v evropske tokove, visoka stopnja odprtosti in
internacionalizacije ter omogočen dostop do pomembnih virov, potrebnih za razvoj področja. Ob tem je treba izhajati iz sinergij
med visokošolskim in raziskovalnim sektorjem. Za doseganje boljših rezultatov in mednarodne konkurenčnosti ju je treba močneje
povezati v komplementaren sistem, ki deluje po načelih avtonomnosti, povezljivosti in kroženja znanja.
Evropska unija se je poleg kvantitativnega cilja o rasti vlaganj v RRD tudi zavezala, da bo ob hkratni rasti sredstev za RRD
povečevala tudi učinke rezultatov ter izboljšala učinkovitost in odličnost javnega raziskovalnega sistema. To pomeni predvsem več
konkurenčnosti znotraj nacionalne znanstvene skupnosti in več sodelovanja, zlasti v mednarodnem okviru. Države članice EU so
odgovorne za izvajanje reform nacionalnih raziskovalnih sistemov, tudi s pomočjo okvirnih programov EU za raziskave in inovacije,
nacionalnega Načrta za odpornost in okrevanje ter evropske kohezijske politike. Pri tem so ključni na eni strani odprti razpisi za
raziskovalne projekte, ki morajo biti evalvirani v skladu z mednarodnimi evalvacijskimi standardi kakovosti in neodvisnosti, ter na
drugi strani kakovostne raziskovalne organizacije, ki morajo biti stabilno financirane na podlagi institucionalnih evalvacij.
Slovenija bo morala v prihodnjem obdobju po sprejetju zakona ob skrbi za povečevanje državnih proračunskih sredstev za
znanstvenoraziskovalno dejavnost ter ob konsolidaciji institucionalnega financiranja JRO izvesti tudi optimizacijo konkurenčnega
dela javnega financiranja znanstvenoraziskovalne in inovacijske dejavnosti in ga uskladiti z načeli, evalvacijskimi pravili in postopki
sodelovanja v okvirnih programih EU za raziskave in inovacije. Zmanjšati je treba razdrobljenost javnega financiranja sedanjih
skoraj individualnih projektov z majhnimi raziskovalnimi zmogljivostmi. Opustiti je treba razdrobljeno razdeljevanje proračunskih
sredstev po ozkih raziskovalnih področjih ARRS in vzpostaviti sistem za razvrščanje po raziskovalnih področjih po zgledu Evropske
raziskovalne agencije ali Evropskega raziskovalnega sveta. Dodeljevanje sredstev tako velikemu število relativno ozkih področij,
ki že dolgo niso bila posodobljena, otežuje prijavo multidisciplinarnih projektov in obravnavanje novih znanstvenih področij, ki se
odpirajo. Hkrati pa je treba razmisliti o možnostih uvedbe novih in obsežnejših instrumentov financiranja odlične znanosti, kot so
na primer centri odličnosti in večji projekti, ki bi lahko na določenih področjih prispevali k prelomnim znanstvenim odkritjem.
Slovenija bi z nacionalnim sistemom financiranja znanstvenoraziskovalne in inovacijske dejavnosti morala omogočiti čim
večje dopolnjevanje in nadgrajevanje znanstvenoraziskovalnih in inovacijskih tematik, ki bodo (so)financirane in/ali odlično evalvirane (tj. zelo visoko uvrščene v njihovih evalvacijskih postopkih, a ne tudi financirane od Evropske unije) na različnih programih
Evropske unije.
Promocija znanstvenoraziskovalne, razvojne in inovacijske dejavnosti je pomembna za doseganje večjih učinkov ter za informiranje državljanov o znanosti in inovacijah s ciljem boljšega razumevanja vloge in koristi znanosti in inovacij za posameznike in
za reševanje družbenih izzivov ter za spodbujanje mladih, da se odločajo za poklic raziskovalke oziroma raziskovalca. Učinkovita
komunikacija lahko izboljša zaupanje v znanost in inovacije, okrepi aktivno udeležbo državljanov, zato je pomembno sredstva
ciljno usmeriti v komunikacijo in promocijo.
Nadaljnji razvoj zakonodaje na področju intelektualne lastnine, ureditev učinkovitega sistema varstva in rabe intelektualne
lastnine, spodbuditev nastanka integriranega sistema vsebinskih visokokakovostnih storitev podpore pri oceni obstoječe in potencialih za varstvo bodoče intelektualne lastnine ter zagotovitev visokokakovostne podpore na področju inovativnosti tako raziskovalkam in raziskovalcem kot podjetjem je ključen za komercializacijo tržnih rešitev.
Cilj 2. OKREPLJENA VLAGANJA V RAZISKAVE IN INOVACIJE
Ustrezno finančno vlaganje v znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost je ključno za celovit razvoj družbe, kakovost
življenja in gospodarsko uspešnost. Države članice Evropske unije so se zato že v preteklosti zavezale, da bodo do leta 2020 povečale obseg financiranja raziskovalne in razvojne dejavnost ter dosegle cilj 3 % BDP za raziskovalno-razvojno dejavnost (RRD).
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Naložbe EU v raziskave in razvoj znašajo 2,19 % BDP (2018), kar je še vedno daleč od cilja 3 %. Javne naložbe v raziskave in
razvoj so od leta 2010 ostale nespremenjene. Naložbe podjetij EU v raziskave in razvoj (1,45 % BDP) so še vedno precej manjše
kot pri naših glavnih konkurentih13. V Južni Koreji znašajo 3,64 %, na Japonskem 2,59 %, v Združenih državah Amerike 2,05 % in na
Kitajskem 1,69 %.14 Medtem ko se Evropska unija temu cilju približuje s počasno rastjo, je Slovenija v obdobju izvajanja zadnjega
RISS izgubila veliko prednost pred povprečjem EU in padla pod evropsko povprečje.
Izhajajoč iz priporočil Evropske komisije o Prenovljeni evropski agendi za raziskave in inovacije iz leta 2018 moramo upoštevati tri ključne usmeritve za nacionalno financiranje znanstvenih raziskav in inovacij. Prvič, ob hkratnem poudarku na večjem vlaganju
je poudarek tudi na večji osredotočenosti vlaganj v ključne družbene in industrijske izzive, kot so varnost, podnebne spremembe
in demografski izzivi. Drugič, sposobnost obvladovanja sodobnih inovacijskih izzivov je vezana na sposobnost uporabe različnih
politik (»policy mix«) in instrumentov financiranja. In tretjič, primerno razmerje javnih in zasebnih vlaganj v znanstvenoraziskovalno
in inovacijsko dejavnost pomembno vpliva na dvig produktivnosti in mednarodne konkurenčnosti.
Izdatki za raziskovalno-razvojno dejavnost (RRD) se od leta 2018 povečujejo, izraženi relativno glede na BDP pa še vedno
krepko zaostajajo za vrhom iz leta 2013. Leta 2019 so dosegli največjo nominalno vrednost, v primerjavi z BDP pa 2,05 % in so
že od leta 2016 pod povprečjem EU, še večji je zaostanek za vodilnimi inovatorkami. Naložbe v RRD so se namreč v obdobju
2012–2017 zmanjševale. S konsolidacijo javnih financ so se najprej krčile v javnem sektorju (za 117 mio. evrov oziroma za okoli
40 % glede na leto 2011), njihova rast v zadnjih treh letih je pokrila okoli 70 % tega padca. V letih od 2015–2017 so se vlaganja v
RRD zniževala tudi v poslovnem sektorju, ki sicer ostaja gonilni vir rasti izdatkov za RRD. Njegov delež v skupnih izdatkih za RRD
je v obdobju 2008–2019 pretežno presegal 60 %, kar je bilo več od povprečja EU kot tudi od držav vodilnih inovatork. Leta 2019
je poslovni sektor namenil naložbam v RRD 1,26 % BDP, javni sektor pa 0,52 % BDP. Poleg nizkih, zlasti javnih, izdatkov za RRD
problem ostaja tudi nezadostno sodelovanje in prenos znanja med različnimi sektorji, kar se kaže tudi v visoki stopnji samofinanciranja vlaganj posameznih sektorjev v RRD (Poročilo o razvoju UMAR, 2021).
Podatki kažejo, da Slovenija za učinkovito izvajanje ciljev RISS ni izvedla reforme financiranja RRD in ni zagotovila primernega obsega in dolgoročno stabilnega financiranja dejavnosti RR, kar je zmanjšalo mednarodno konkurenčno sposobnost slovenskih
raziskovalcev in raziskovalk ter raziskovalnih organizacij pod povprečje Evropske unije, s čimer je upadel naš mednarodni ugled
in inovacijski potencial ter mednarodna konkurenčna sposobnost našega gospodarstva.
Vloga javnega financiranja znanstvenoraziskovalne in inovacijske dejavnosti je danes pomembnejša kot kadar koli prej, saj
mora obravnavati različne potrebe, od temeljnih raziskav do tržnih inovacij ter vzdrževati ravnovesje med sodelovanjem in tekmovanjem. Z javnim financiranjem znanstvenoraziskovalna in inovacijska politika uresničuje svoje strateške cilje. Pri tem se je treba
osredotočiti na različne vire financiranja in zagotoviti največji mogoči obseg komplementarnosti in sinergij ob ustreznem pravnem
okviru, ki bo omogočil po eni strani večjo učinkovitost ter boljše rezultate, na drugi strani pa večjo preglednost financiranja. Poleg
sredstev okvirnega programa Obzorja Evropa so pomembna tudi sredstva Načrta za okrevanje in odpornost, evropske kohezijske
politike in tudi integralna sredstva proračuna. Pri tem so pomembna tudi evropska partnerstva in skupni raziskovalni programi na
ravni EU ter vlaganja v ta področja, ki jih med pomembnimi poudarja tudi Pakt za raziskave in inovacije.
V Sloveniji je raziskovalno-razvojna dejavnost v podjetjih na visoki ravni, saj je v letu 2020 po začasnih podatkih SURS poslovni sektor porabil za 1,57 % BDP sredstev za RRD (RRD Slovenija, SURS, 5. 11. 2021). Ob relativno majhnih vlaganjih predvsem
državnega sektorja v RRD je poslovni sektor v letu 2019 financiral kar 61,4 % vseh izdatkov za izvajanje RRD v Sloveniji, kar je
velik delež tudi v mednarodni primerjavi (v vodilnih inovatorkah je primerljiv delež leta 2017 znašal 58,4 %, Poročilo o razvoju,
UMAR, 2021).
Razlog za pomanjkanje prenosa inovacij na trg je tudi neobstoječi trg tveganega kapitala v Sloveniji. Neugodna gibanja so
dodatno povezana z izjemno nizkimi izdatki za tvegani kapital (Poročilo o razvoju, UMAR, 2021, kazalnik padca v EII), ki odražajo
gibanje ustanavljanja novih visokotehnoloških zagonskih podjetij. To vrzel delno zapolnjujejo instrumenti zagonskih spodbud,
semenskega kapitala, mikrokreditov, jamstev za kredite in drugih podjetniških spodbud. Zasebni pospeševalniki z majhnimi semenskimi investicijami so v Sloveniji prisotni, vendar delujejo z razmeroma redkimi in manjšimi naložbami. Korona kriza je znatno
zmanjšala vlaganja zasebnega sektorja v raziskave, razvoj in inovacije, poslabšala dostopnost zasebnega lastniškega in tveganega
kapitala pa tudi možnosti za financiranje pospešene rasti novih podjetij (Poročilo o produktivnosti, UMAR, 2020). Nastala je vrzel
v vlaganjih tveganega kapitala, saj zanimanja zasebnih vlagateljev ni in bo treba vzpostaviti instrument ali privabiti oziroma se
povezati s skladi tveganega kapitala v širši regiji.
Slovenija spodbuja podjetniška vlaganja v raziskave, razvoj in inovacije z različnimi ukrepi, in sicer s 100-odstotno davčno
olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj, spodbudami za sofinanciranje finančnega vložka za projekte raziskav, razvoj in inovacij
v podjetjih, z usposabljanjem zaposlenih, s podpornim okoljem za inovativna podjetja (subjekti inovativnega okolja: inkubatorji,
tehnološki parki). Poleg že oblikovanega učinkovitega podpornega okolja na področju davkov je pomembno, da se zagotavlja
večja podpora tudi prek boljšega dostopa do alternativnih virov financiranja, vključno s povečanjem financiranja domačih skladov
tveganega kapitala in lastniškimi finančnimi načrti, kar je nujno za dvig konkurenčnosti in dvig na lestvici inovativnosti.
Za uspešno prevajanje znanja v inovacije/konkurenčne prednosti so pomembne znanstveno-poslovne povezave in spodbudno poslovno okolje. Slovenski inovacijski ekosistem ni razvil zadostnega števila instrumentov, ki bi bili posebej osredotočeni na
potrebe oziroma specifične potenciale inovativnih zagonskih (startup) podjetij, ki so gonilo razvoja (Akcijski načrt Slovenija – dežela
startupov). Poleg Projekta Start:up Slovenia je premalo ustreznih spodbud in ta podjetja poslujejo z razmeroma redkimi in manjšimi
naložbami. Za nadaljnji razvoj zagonskega sistema v državi so poleg zagonskih inkubatorjev pomembne različne spodbude za
rast prihodkov in zaposlovanja v zagonskih podjetjih.
Cilj 3. KARIERNI RAZVOJ RAZISKOVALCEV IN RAZISKOVALK TER ODLIČNA ZNANOST
Za okrepitev položaja Slovenije na področju znanstvenoraziskovalne in inovacijske dejavnosti so nujni pogoj ustrezni človeški
viri. Karierni razvoj raziskovalk in raziskovalcev je ključen dejavnik odlične in družbeno odzivne znanosti, ki mora biti v središču
pozornosti znanstvenoraziskovalne politike. Raziskovalke in raziskovalci potrebujejo ustvarjalne in stabilne delovne pogoje za
uspešen razvoj svojih znanstvenoraziskovalnih karier, katerih okvir morajo v partnerskem odnosu določiti raziskovalne organizacije
in država. Raziskovalcem in raziskovalkam na začetku kariere je treba ponuditi instrumente, da začnejo samostojno raziskovalno
kariero in jo tudi utrdijo (vodenje projektov, mentorstvo, dostop do opreme).
Glej delovni dokument služb Komisije, oddelek 2.1.1.1.
Sporočilo Evropske komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Novi
ERP za raziskave in inovacije, dostopno na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2020:628:FIN.
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Karierni razvoj raziskovalk in raziskovalcev je v ospredju evropske raziskovalne politike pri gradnji evropskega raziskovalnega
prostora. Odprt delovni trg za raziskovalce je eden od ciljev evropskega raziskovalnega prostora, ki od držav članic EU terja, da
bodo z nacionalnimi shemami financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti podpirale evropska načela odprtosti, preglednosti
in na strokovnosti temelječe zaposlovanje raziskovalk in raziskovalcev. Zato naj bi države članice EU odpravile pravne ovire za
odprto zaposlovanje raziskovalk in raziskovalcev ter jim omogočile pogoje in možnosti za njihov karierni razvoj. V skladu s tem
naj bi se povečalo število mednarodnih razpisov za delovna mesta raziskovalk in raziskovalcev na platformi EURAXESS, povečal
naj bi se delež tujih doktorskih študentov kakor tudi mednarodna mobilnost raziskovalk in raziskovalcev. Slovenija izvaja cilje ERA
iz prejšnjega stavka pod povprečjem Evropske unije. Veliko boljše rezultate dosega pri uresničevanju cilja ERA, ki se nanaša na
enakost med spoloma v znanstvenoraziskovalni dejavnosti.
Čeprav se je število raziskovalk in raziskovalcev v obdobju izvajanja RISS zmanjševalo in ponovno rast števila beležimo šele
v letu 2018, je njihov delež med delovno aktivnim prebivalstvom še vedno večji od povprečja EU. Pomembno je, da se povečuje
število doktorjev znanosti, zlasti njihov delež med vsemi raziskovalkami in raziskovalci. Slovenija je še vedno vodilna med državami
OECD glede na delež diplomantov doktorskega študija v prebivalstvu. Razporeditev raziskovalk in raziskovalcev po sektorjih zaposlitve za leto 2019 je v Sloveniji primerljiva z najrazvitejšimi državami (Avstrija, Francija, Nemčija, Danska), odstopanje navzdol je
pri visokošolskem, pro državnem sektorju pa navzgor, kar je posledica relativno razvejanega sistema javnih raziskovalnih zavodov.
Privlačnost Slovenije za tuje raziskovalke in raziskovalce, zlasti za doktorske študente, je majhna (raziskovalna infrastruktura,
plačni sistem) in pomeni veliko oviro internacionalizaciji znanosti doma in njenemu vključevanju v evropske znanstvene procese.
Prav tako ni dovolj spodbude za povezovanje s slovenskimi raziskovalkami in raziskovalci v tujini oziroma možnosti za njihovo
reintegracijo, če si to želijo, čeprav je pomemben korak v to smer vzpostavitev sheme Aleša Debeljaka. Zato je bilo v zadnjem
času uvedenih nekaj ukrepov, ki so vezani na ukrepe programa EU Marie Skłodowska Curie in omogočajo prihod tujih raziskovalk
in raziskovalcev na slovenske raziskovalne organizacije ob pogoju pridobljenega pečata odličnosti. Za dodatno krepitev internacionalizacije pa so v načrtovanju tudi ukrepi, ki bi slovenskim raziskovalkam in raziskovalcem, ki bodo s tem ukrepom EU odšli na
izmenjavo v tujino, omogočili reintegracijo v slovensko raziskovalno okolje.
Odlična (temeljna oziroma pionirska) znanost je potreben pogoj za dolgoročen razvoj družbe znanja in inovacij. Le s podporo
odlične znanosti se lahko pridobijo znanja in koncepti, ki omogočajo razvoj novih izdelkov in storitev naslednje generacije, kar
vodi v trajno konkurenčnost in dolgoročno uspešno reševanje družbenih izzivov. Odlična znanost je tudi podlaga za kakovostno
izobraževanje prihodnjih generacij, tako znanstvenih voditeljev kot strokovnjakov, ki bodo v drugih sektorjih opremljeni z ustreznimi
znanji ter kritičnim in kreativnim razmišljanjem ustvarjali rešitve za izzive. Odlična znanost vodi v nova znanja in spoznanja, pa
tudi omogoča prenos najnovejših znanj in spoznanj iz tujine v Slovenijo, kadar je to potrebno. Odličnost je rezultat načrtnega dela
z mladimi na zdravih temeljih odličnosti – kot rezultat metrik nove generacije. Tako lahko le odlična znanost ustrezno prispeva k
vzgoji mladih znanstvenikov in strokovnjakov, omogoča prenos tujih znanstvenih in strokovnih dosežkov k nam, prispeva k svetovnemu razvoju znanosti in znanja ter k uveljavljanju Slovenije v svetu ter omogoča uspešen razvoj države, od gospodarstva
do vseh drugih podsistemov družbe. S ciljem razvoja odlične znanosti in vzgoje prihodnje generacije vrhunskih strokovnjakov si
prizadevamo povečati število projektov ERC, ki bi jih gostile slovenske raziskovalne organizacije tudi z dvema dopolnilnima instrumentoma, ki jih izvaja ARRS, in sicer s komplementarno shemo ter štipendijami za obisk pri nosilcih projektov ERC. Prizadevanja
so že prinesla rezultate k pomembnemu dvigu uspešnosti Slovenije pri pridobivanju projektov ERC z 1 % v 7. okvirnem programu
EU na 3 % v Obzorju 2020 (merjeno kot % uspešnih prijav iz Slovenije v razmerju do vseh prijav iz Slovenije), kar je eden največjih napredkov med državami članicami EU. Da bi pozitivni trend okrepili, načrtujemo dodatne ukrepe za podporo prijaviteljem in
nosilcem projektov ERC.
Eden ključnih kazalnikov odlične znanosti je delež nacionalnih znanstvenih objav med 10 % najbolj citiranih objav na svetu.
Države članice EU, ki so inovacijske voditeljice, imajo skupen povprečen kazalnik skoraj enkrat večji od Slovenije. Ker Slovenija
v zadnjem obdobju napreduje relativno počasi, lahko hipotetično sklenemo, da brez korenitih ukrepov za izboljšanje kakovosti
znanstvenega raziskovanja in doseganje odlične znanosti ne bomo dosegli pomembnih sprememb.
Če v razpravo o odlični znanosti vpeljemo še druge kazalnike, recimo kompozitni indikator raziskovalne odličnosti iz poročila
»ERA progress report 2018«, lahko samo potrdimo naše zaostajanje in nazadovanje za povprečjem EU, kjer smo uvrščeni v tretjo
skupino držav, in trikratno zaostajanje za državami EU, ki so inovacijske voditeljice. Še bolj skrb vzbujajočo podobo o naši znanstvenoraziskovalni odličnosti lahko dobimo, če pogledamo stopnjo uspešnosti na razpisih v okviru Obzorja 2020 (razmerje med
poslanimi in uspešnimi prijavami), predvsem v programih za krepitev znanstvene odličnosti, ki še vedno ni visoko.
Med odlično znanostjo, ki je praviloma prosta tematskih prednostnih področij in temelji na radovednosti posameznika, in
prioritizacijo znanosti ni enoznačne ločnice. Ko govorimo o odlični znanosti, mislimo na znanost, ki je mednarodno prepoznavna
po zelo jasnih evalvacijskih kriterijih (mednarodni »peer review«, znanstvena odmevnost, stopnja uspešnosti na mednarodnih
razpisih, mednarodna mobilnost ipd.), ko pa govorimo o prioritizaciji znanosti, mislimo na znanost, ki je usmerjena v naprej določen
globalni, nacionalni ali lokalni družbeni, gospodarski ali okoljski razvoj. V obeh primerih gre z vidika države za usmerjanje razvoja
znanosti. Kljub različni naravi, kulturi in interesom se morata odlična znanost in prioritizirana znanost medsebojno dopolnjevati in
nadgrajevati v korist celotne družbe.
Prioritizacija znanosti se mora oblikovati skladno z ugotovljenimi potrebami, izhajajočimi iz družbenih in gospodarskih izzivov.
Zato je ključnega pomena vzpostavitev znanstvenoraziskovalne dejavnosti kot horizontalne dejavnosti, ki povezuje področja. Pri
določanju prednostnih področij je treba izhajati tudi iz okolja ERA ter prednostnih področij, določenih v njenem okviru. Prednostna
področja je treba opredeliti na podlagi partnerstva med gospodarstvom, ustanovami znanja, državo in drugimi deležniki. Znanstvenoraziskovalna in inovacijska dejavnost morata prispevati k novemu investicijskemu zagonu, temelječemu na odpornejšem in
podnebno nevtralnem modelu za zaščito biotske raznovrstnosti in izboljšanje kakovosti življenja, kar je tudi cilj novega krožnega
ekonomskega modela 3R15. Pri vlaganjih v znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost je treba dati poleg podpore zelenemu in digitalnemu prehodu poseben poudarek aktualnim in specifičnim družbenim izzivom, na višjih ravneh lestvice tehnološke
razvitosti (v nadaljevanju: TRL) pa tudi drugim prebojnim področjem, opredeljenim v Slovenski strategiji pametne specializacije
(v nadaljevanju: SPS).
Poleg Slovenske strategije pametne specializacije se pripravljajo še Slovenska industrijska strategija (SIS) na MGRT, nova
Digitalna Slovenija in Nacionalni program spodbujanja razvoja in uporabe umetne inteligence v RS do leta 2025 na MJU ter Nacionalni energetski podnebni načrt na MZI, ki bodo skupaj zaokrožili področje raziskovanja in inoviranja tako v gospodarstvu kot
v negospodarskih dejavnostih, torej tako v znanosti kot v širšem javnem sektorju (javna uprava, zdravstvo, socialne zadeve itd.).
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Cilj 4. ODLIČNA IN MEDNARODNO KONKURENČNA RAZISKOVALNA INFRASTRUKTURA
Najsodobnejša, konkurenčna in dostopna raziskovalna infrastruktura (RI) bo vedno eno od ključnih orodij za odlično znanost
in karierni razvoj. Brez tega ni kakovostnih raziskav in pomembnih odkritij in tudi ne želenega razvoja znanosti v Sloveniji, s tem
pa tudi ne doseganja in ohranitve ustrezne znanstvene ravni v državi na evropski oziroma svetovno primerljivi ravni.
Raziskovalna infrastruktura je eden od temeljev za razvoj Slovenije v družbo znanja in inovacij. Pričakuje se, da bo mednarodno konkurenčna raziskovalna infrastruktura okrepila sodelovanje med raziskovalnimi inštituti, univerzami in gospodarstvom v
Sloveniji in v tujini, s posebnim poudarkom na državah EU. Raziskovalna infrastruktura bi tako lahko pritegnila več odličnih raziskovalcev iz tujine in zmanjšala beg možganov. Slovenija mora nadomestiti zaostanek pri razvoju osnovne raziskovalne infrastrukture,
velike raziskovalne opreme in gradnje novih objektov. Upravljanje infrastrukturnih naložb se mora prenesti na univerze in inštitute,
ki so neposredni uporabniki infrastrukture in vanjo tudi sami vlagajo, kar je treba urediti tudi z zakonodajo.
Raziskovalne infrastrukture lahko pomembno prispevajo tudi k inovacijam in imajo večjo dodano vrednost, če se uporabljajo
tako za raziskave kot za tehnološke namene oziroma tako z dostopom za raziskovalce kot tudi za podporo industriji in MSP (mala
in srednja podjetja). V Evropi se v tem kontekstu spodbuja tudi strateški razvoj evropskih tehnoloških infrastruktur (TI) z ustrezno
vzpostavitvijo ustrezne upravljavske strukture in razširjenim spektrom dejavnosti. To je povezano tudi z enim od ključnih izzivov
za EU, in sicer da usklajeno sledi trendom vlaganja v raziskave v globalnih rastočih ekonomijah, zlasti vlaganja javnih sredstev, ki
bodo spodbudila tudi zasebna vlaganja.
Področje raziskovalnih infrastruktur je eden od ključnih stebrov ERA. Aktivno vlogo pri soustvarjanju vizije in izvajanju načrta
ERA za to področje je Svet za konkurenčnost dodelil Evropskemu strateškemu forumu za raziskovalne infrastrukture (ESFRI)16.
ESFRI periodično posodablja prednostni seznam projektov raziskovalnih infrastruktur (ESFRI Roadmap), da zagotavlja koherentno
in strateško vizijo in da ima Evropa odlične raziskovalne infrastrukture na vseh področjih znanosti in inovativnosti. Delo ESFRI je
do zdaj privedlo do oblikovanja načrtov za 55 panevropskih raziskovalnih infrastruktur, od katerih je bilo 37 že vzpostavljenih, in
sicer na vseh področjih znanosti, pri čemer je bilo mobiliziranih blizu 20 milijard EUR naložb. Za praktične vidike izvajanja projektov
ESFRI je pomemben tudi prispevek Foruma ERIC17.
Evropa ima tako zdaj enega najnaprednejših in najbolj integriranih sistemov raziskovalne infrastrukture na svetu, ki je temelj
razvoja ERA. ESFRI v celoti priznava pomembnost raziskav in inovacij kot gonilne sile za evropsko prihodnost in poudarja vrednost,
ki jo lahko nudijo raziskovalne infrastrukture, vključno z vprašanji, kot je zeleni dogovor in drugi družbeni izzivi. Razvojna vloga
raziskovalnih infrastruktur v okviru ESFRI se nanaša tudi na širše spektre aktualnih kompleksnih znanstvenih problemov, kot je
obravnavanje zahtev po podatkih v skladu z načeli FAIR, premoščanje odstopanj znotraj EU, skupaj s komplementarnim forumom
za področje e-infrastrukture (Skupina za razmislek o e-infrastrukturi (e-IRG)18 obravnava tudi potrebe po strateškem načrtovanju
in vlaganju v e-infrastrukture (npr. Skupno evropsko podjetje za superračunalništvo – Euro HPC, Evropski oblak odprte znanosti
– European Open Science Cloud – EOSC) ter na ta način tlakuje pot v t. i. »evropsko digitalno desetletje«.
Ključni področni cilj RISS 2011–2020 je bil močna, sodobna, dobro izrabljena in mednarodno vpeta raziskovalna infrastruktura. Izvedbeni dokument RISS 2011–2020 na področju raziskovalnih infrastruktur, to je Načrt razvoja raziskovalne infrastrukture
(NRRI), vsebuje prednostni seznam mednarodnih projektov RI in prednostni seznam nacionalnih prednostnih področij. V prvih letih
izvajanja RISS 2011–2020 in NRRI sta bila hitrost in doseganje ciljev tako na področju mednarodnih projektov RI kot pri realizaciji
nacionalnih prednostnih področij odvisna od vsakoletnih proračunskih zmožnosti oziroma javnofinančnih okoliščin v državi ter tudi
od razpoložljivih človeških virov in organiziranosti znanstvenih skupnosti.
Ključne nacionalne cilje na področju RI je Slovenija uresničevala predvsem s pomočjo kohezijskih sredstev in v skladu s
Slovensko strategijo pametne specializacije (S4)19, in sicer v nekaterih primerih neposredno (centri odličnosti, HPC RIVR, RIUM,
InnoRenew CoE), v drugih pa tudi posredno prek sofinanciranja nadgradnje nacionalnih vozlišč v okviru mednarodnih projektov
NRRI, kar so bili pravzaprav tudi vložki v prednostna področja nacionalne infrastrukture (RI_SI za mednarodne projekte RRI).
Vendar pa to žal ne zadostuje za uresničitev vseh strateških ciljev na področju nacionalnih raziskovalnih infrastruktur v državi. Tudi
preostala slovenska raziskovalna oprema v javnem sektorju se hitro stara in ne ustreza več sodobnim standardom.
Zlasti uspešno je bilo izvajanje prednostnih mednarodnih projektov RI, saj se je Slovenija v zadnjem desetletju kljub nenaklonjenim finančnim razmeram vključila v 18 prednostnih mednarodnih projektov ter se v njih uveljavila kot verodostojna in stabilna
partnerica.20 Prav z mednarodnim povezovanjem in vključevanjem v velike in razvite mednarodne raziskovalne infrastrukture v
skladu z usmeritvami in priporočili ESFRI je Slovenija dosegala največjo učinkovitost in sinergijske učinke, kot so: globalna strateška usmerjenost, kritična masa in zmanjšanje razdrobljenosti nacionalne raziskovalne infrastrukture.
Ključni izziv pri razvoju raziskovalne infrastrukture ostaja zagotovitev zadostnega, dolgoročnega in vzdržnega financiranja,
in sicer tako za potrebno nadgradnjo in nemoteno delovanje nacionalnih centrov v okviru prednostnih mednarodnih projektov
(nacionalnih vozlišč) kot za neposredno izvajanje nacionalnih prednostnih področij. Dosedanje različne oblike financiranja: prek
MIZŠ (članarine, vložki v gradnjo mednarodnih infrastruktur), sofinanciranja prek ARRS (nakup opreme, infrastrukturni programi),
sofinanciranja prek kohezijskih sredstev (nakup opreme, financiranje človeških virov, centrov odličnosti idr.) predstavljajo v preteklem desetletju pomembne premike in mestoma celo preboje, kljub temu pa ostaja skupni vtis, da je bilo finančno načrtovanje
premalo dorečeno in ambiciozno oziroma preveč prepuščeno naključnim, začasnim, postranskim in ne dolgoročnim rešitvam. V
naslednjem strateškem obdobju si razvoja tega področja ne moremo zamišljati brez vnaprejšnje finančne ocene potreb in neposrednega načrtovanja namenskih nacionalnih sredstev v integralnem proračunu.
16 Dostopno na: www.esfri.eu. Ključni so zlasti roadmapi ESFRI s prednostnimi seznami mednarodnih RI-projektov in analizami terena
na posameznih vsebinskih področjih; v pripravi je ESFRI Roadmap 2021, zadnja posodobitev pa je iz leta 2018. Pomembni so tudi drugi
strateški dokumenti ESFRI, kot je dokument o dolgoročni vzdržnosti raziskovalnih infrastruktur, in kot zadnji v vrsti še odziv na aktualne
izzive v Evropi in prispevek k potekajoči razpravi o prenovljenem evropskem raziskovalnem prostoru (ERA) še Bela knjiga ESFRI 2020.
17 Forum ERIC je bil ustanovljen za spremljanje izvajanja Uredbe Sveta (ES) št. 723/2009 z dne 25. junija 2009 o pravnem okviru
Skupnosti za Konzorcij Evropske raziskovalne infrastrukture (ERIC) (UL L št. 206 z dne 8. 8. 2009) (spremenjene z Uredbo Sveta (EU)
št. 1261/2013 z dne 2. decembra 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 723/2009 o pravnem okviru Skupnosti za Konzorcij evropske raziskovalne infrastrukture (ERIC) (UL L št. 326 z dne 6. 12. 2013). Več o tem: https://www.eric-forum.eu/.
18 Več o tem: http://e-irg.eu/.
19 Slovenska strategija pametne specializacije S4, december 2017, dostopno na: https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/kljucni-dokumenti/s4_strategija_v_dec17.pdf.
20 To so po abecednem redu: BBMRI, CERIC, CESSDA, CLARIN, CTA, DARIAH, EATRIS, ELIXIR, EPOS, ESS, Euro-Biomaging,
ILL, LifeWatch, PRACE in SHARE; Slovenija sodeluje pri gradnji BELLE II v Tsukubi na Japonskem in gradnji centra FAIR v Darmstadtu
v Nemčiji; v letu 2017 je Slovenija postala tudi pridružena članica CERN. Podrobnosti o tem v Načrtu razvoja raziskovalne infrastrukture
2021–2030 (NRRI) kot izvedbenem dokumentu ZRISS 2030.
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Po drugi strani pa tudi nimamo ustreznih mehanizmov za spremljanje in ocenjevanje neposrednih in posrednih družbenoekonomskih učinkov vloženih finančnih sredstev v posameznih projektih raziskovalnih infrastruktur, kot jih poznajo zlasti v državah
EU-1421, pa tudi v nekaterih državah v EU-13.22 To bi bilo nujno za večjo učinkovitost porabe finančnih sredstev, pa tudi za večjo
učinkovitost uporabe obstoječe raziskovalne opreme in raziskovalnih infrastruktur kot takih; dobili bi tudi ustrezne vzvode za podporo projektom, ki se že izvajajo. Ustrezna ocena vpliva vloženih (zvišanih) nacionalnih finančnih sredstev za gradnjo in posodobitev
raziskovalne infrastrukture v preteklem obdobju je tudi nujna informacija za finančno načrtovanje v naslednjem strateškem obdobju.
Slovenija ima glede na kazalnike inovativnosti pomanjkljivost pri preizkušanju in komercializaciji novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev. Pri tem je pomembna podjetniško-inovacijska infrastruktura za izvedbo demonstracije razvitih rešitev ali
postavitve pilotnega projekta v realnem okolju. Demonstracija uporabe rezultatov raziskav in razvoja v realnem okolju je pomembna
z vidika dokazovanja delovanja in pridobitve referenc podjetij za komercializacijo.
Demonstracijski projekti pomenijo infrastrukturni vložek in s tem zagotovijo možnost preizkušanja značilnosti nove, inovativne
rešitve in pridobijo se tudi povratne informacije za nadaljnje raziskave in razvoj.
Slovenija mora za ohranitev svoje vpetosti v mednarodne raziskovalne tokove zagotoviti pogoje za razvoj in vzdrževanje potrebne e-infrastrukture, ki bo omogočala, da popolnoma izkoristimo nastajajoče sodelovalne oblike raziskovalne dejavnosti (Evropski oblak odprte znanosti – EOSC23), temelječe na mednarodno povezanih podatkovnih raziskovalnih infrastrukturah in e-storitvah
za raziskovalke in raziskovalce. Za to bi bilo treba vzpostaviti zmogljiva nacionalna raziskovalna komunikacijska omrežja z ustrezno
zmogljivo povezavo v vseevropsko raziskovalno omrežje, podatkovna skladišča za dolgotrajno hrambo odprtih raziskovalnih rezultatov, super računalniško infrastrukturo ter ustrezno zmogljivo osrednjo nacionalno strežniško infrastrukturo za potrebe znanosti.
E-infrastruktura je eden izmed nujnih pogojev za doseganje raziskovalne odličnosti in internacionalizacije. Pregled stanja v
Sloveniji kaže, da imamo na področju e-infrastrukturne podpore raziskovalnemu sistemu primanjkljaje, ki jim moramo odpraviti. Pri
prihodnjem razvoju osrednje e-infrastrukture bomo morali zagotoviti pristope, ki bodo omogočali vključenost vseh deležnikov, trajnostno usmerjenost vzpostavljenih infrastruktur ter upoštevanje mednarodnega okolja, posebej evropskega raziskovalnega prostora.
Pri tem moramo nadaljevati podporo dobrim praksam sodelovanja raziskovalk in raziskovalcev pri vzpostavljanju in upravljanju
e-infrastruktur24. Za uspešen razvoj e-infrastrukture za znanost moramo vzpostaviti nove in nadgraditi zdajšnje prakse sodelovanja med javnimi raziskovalnimi zavodi ter infrastrukturnimi zavodi. Pri tem je treba vzpostaviti pogoje za skupnostno upravljanje
osrednjih e-infrastruktur za raziskovanje. Slovenskim raziskovalkam in raziskovalcem je treba zagotoviti stalne mehanizme za pridobivanje veščin in kompetenc za razvoj, vzdrževanje in uporabo e-infrastruktur in e-storitev za podporo raziskovalnemu procesu.
Cilj 5. POSPEŠENO SODELOVANJE MED ZNANOSTJO IN GOSPODARSTVOM, PRENOS ZNANJA IN INOVACIJE
Znanstvenoraziskovalni in inovacijski sistem, ki omogoča družbeno vključenost in trajnosten način življenja, predvideva
izpopolnitev in uporabo novega znanja v družbi, da se zagotavlja boljša kakovost življenja za vse. Posebno pozornost zahtevata
upravljanje in prenos znanja in tehnologij, kar kaže na uspešnost znanstvenoraziskovalnega dela s stališča družbe, ki to raziskovalno delo financira, hkrati pa omogoča večji izkoristek na novo pridobljenega znanja v družbeno korist. Inovacije pomembno
prispevajo k reševanju ključnih družbenih izzivov, od okoljske problematike, varnosti, dostopa do hrane, staranja prebivalstva do
izzivov na področju zdravja.
Pri tem je pomembno, da v znanstvenoraziskovalnem in inovacijskem sistemu v procesu prenosa znanja prepoznamo tako
tehnološke kot netehnološke inovacije. Pretok znanja in dobro upravljanje intelektualne lastnine sta ključna tudi za uspešno sodelovanje med javnimi raziskovalnimi organizacijami in neposrednimi uporabniki znanja, ki vodi do novih proizvodov, procesov in
storitev. Ključna za dober prenos znanja in tehnologij je dobra komunikacija med javnimi raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom. Znanja s področja prenosa znanja in tehnologij so ključna za ustvarjanje visokotehnoloških podjetij, izhajajočih iz JRO,
ki izkoriščajo rezultate raziskovalno-razvojne in inovacijske dejavnosti. Obenem tudi netehnološki prenos znanja v družbo lahko
pripomore, da je ta bolj povezana, zdrava in ustvarjalna, kakovost življenja pa večja.
S težnjo po celostni ureditvi področja prenosa znanja v Sloveniji se od leta 2017 iz sredstev evropske kohezijske politike
sofinancira ukrep spodbujanja dejavnosti prenosa znanja prek delovanja nacionalnega Konzorcija za prenos tehnologij v gospodarstvo, ki združuje osem JRO in ki nudi kakovostno, učinkovito in strokovno podporo raziskovalkam in raziskovalcem ter podjetjem v Sloveniji. Vzpostavljene so bile pisarne za prenos tehnologij (TTO) na ustanovah, kjer predhodno niso obstajale. Krepi se
institucionalno zavedanje o pomenu in vrednosti znanja, pridobljenega na visokošolskih zavodih in raziskovalnih organizacijah v
okviru javno financiranih raziskav. Intenzivno se je začel proces ozaveščanja in vključevanja raziskovalk in raziskovalcev v procese
prenosa znanja ter krepitev področja kot samostojne dejavnosti znotraj ustanov. Z izvajanjem ukrepa se je oblikovala kritična masa
profesionalcev na področjih prenosa znanja.
Za dolgoročno stabilnost sistema prenosa znanja in tehnologij bo treba zagotoviti nadaljnje financiranje in stabilno delovanje
pisarn za prenos znanja, pri čemer je treba vzpostaviti pisarne tudi na preostalih JRO v Sloveniji, in sicer tako na področju tehnoloških kot netehnoloških inovacij. Dodatno se bodo za povezovanje sektorjev še naprej podpirali ukrepi, ki povezujejo raziskovalno,
visokošolsko, podjetniško in družbeno okolje, ki bo omogočalo učinkovit prenos znanja iz JRO v podjetja. Kakovostno izvajanje
dejavnosti in postopkov prenosa znanja in tehnologij lahko omogoči le ustrezna kadrovska podprtost in stabilnost delovnega okolja, kar moramo doseči s primernim izobraževanjem/izpopolnjevanjem, sistematičnim financiranjem dejavnosti prenosa znanja in
tehnologij, vzpostavitvijo celostno primernega okolja (zakonodajnega in glede sprejetosti dejavnosti v družbi). Zdajšnje stanje se
izraža v tem, da je vrnitev javnega financiranja v gospodarstvo, ki to financiranje omogoča, v primerjavi z ustanovami v tujini nizek.
Povedano velja za sodelovanje visokošolskih zavodov in raziskovalnih organizacij s podjetji (pogodbene raziskave in raziskave
za razvoj polizdelka ali prototipa) ter za licenciranje novonastalega znanja, pridobljenega z javnimi sredstvi, in ustanavljanje novih
podjetij na podlagi tega znanja.
Države EU-14 so države, ki so se pridružile EU pred letom 2004.
Države EU-13 so države, ki so se EU pridružile leta 2004 ali pozneje: Bolgarija, Ciper, Češka, Estonija, Hrvaška, Latvija, Litva,
Madžarska, Malta, Poljska, Romunija, Slovaška in Slovenija.
23 Namen Evropskega oblaka odprte znanosti (EOSC) je, da se evropskim raziskovalkam in raziskovalcem, inovatorjem, podjetjem
in državljanom zagotovi odprto multidisciplinarno okolje, kjer bodo lahko objavili, našli in ponovno uporabili podatke, orodja in storitve za
raziskave, inovacije in izobraževanje. Delovanje EOSC je tesno povezano z oblikovanjem novega evropskega raziskovalnega prostora.
24 SLING – Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje je primer dobre prakse sodelovanja pri vzpostavljanju in upravljanju
superračunalniške infrastrukture v Sloveniji. Sodelovanje javnih raziskovalnih zavodov ter infrastrukturnih zavodov v okviru SLING je bilo
ključno za ušesno vzpostavitev superračunalnika VEGA ter za sodelovanje Slovenije v Skupnem evropskem podjetju za superračunalništvo – EuroHPC JU.
21
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Ukrepi za spodbujanje raziskav, razvoja in inovacij morajo biti usmerjeni v prednostna področja, določena s Slovensko strategijo pametne specializacije, ki opredeljuje tri vsebinske stebre: digitalno, krožno in Industrija 4.0, v okviru teh pa je določenih devet
prednostnih področij uporabe, in sicer: pametna mesta in skupnosti, pametne stavbe in dom z lesno verigo, mreže za prehod v
krožno gospodarstvo, trajnostna hrana, trajnostni turizem, tovarne prihodnosti, zdravje-medicina, mobilnost in materiali. Na devetih področjih uporabe Strategije pametne specializacije (v nadaljevanju: S3) so bila vzpostavljena strateška razvojno-inovacijska
partnerstva (SRIP). SRIP-i so dolgoročna partnerstva med podjetji, raziskovalno sfero, državo in občinami ter povezovalci, uporabniki in nevladno sfero, ki povezujejo naložbene in intelektualne potenciale slovenskih inovacijskih deležnikov in jih organizirajo v
celovit razvojno-inovacijski sistem s ciljem prodora na globalne trge in močnejšega pozicioniranja na področjih uporabe Slovenske
strategije pametne specializacije.
Dodatno povezovanje sektorjev se bo krepilo prek financiranja ukrepov v okviru t. i. doline smrti. Prepoznana je vrzel ob koncu
izvajanja aplikativnih projektov v okviru ARRS, kjer gre z vsebinskega vidika še vedno za temeljne raziskave, sicer osredotočene na
konkretno raziskovalno vprašanje, vendar z vidika izvedbe še vedno za raziskavo s splošno dostopnimi rezultati. Z vidika prenosa
znanja in njegove komercializacije je ključnega pomena podpreti nadaljnje korake tega segmenta raziskav. Tako bodo raziskovalni
projekti ARRS, financirani iz integralnega proračuna RS, lahko prešli v višjo fazo TRL in dodatno povezovali raziskovalke in raziskovalce z gospodarstvom. S tovrstnim instrumentom bo ustrezno nadgrajen sistem financiranja temeljnih in aplikativnih raziskav,
financiranih prek ARRS, vzdolž celotne raziskovalno-inovacijske poti. Za premostitev prepoznane vrzeli bi bilo treba uvesti dva
ukrepa: raziskovalne vavčerje in povezano financiranje nadaljevanja aplikativnih projektov ARRS. Raziskovalni vavčerji so nujno
potreben kaskadni ukrep nižje vrednosti (npr. 50 tisoč evrov), s katerim bi množično podprli sodelovanje med JRO in podjetji v
Sloveniji, predvsem MSP, ki bi tako začeli bolj aktivno črpati znanje iz JRO. Ukrep je nujno potreben za začetek sodelovanja, tudi
za dvig zaupanja med obema stranema, industrijo in raziskovalnimi organizacijami. Povezano financiranje aplikativnih projektov
ARRS po vzoru EIC (Pathfinder, Transition, Accelerator) bi omogočilo sistemsko podporo predvsem za odlično znanost, temelječo na prednostnih področjih na stopnjah TRL3–6. Rezultat tovrstnih raziskav bi pomenil vstopno točko za projekte RRI2 ali P2.
Dodana vrednost bi bila velika, saj bi do projektov prihajalo sistematično, vzpostavila bi se povezava z znanjem JRO (trenutno so
RRI2 projekti, v katerih JRO le redko sodelujejo). Dodatno bi šlo za projekte, ki bi v P2 vstopali na dejanski razvitosti TRL6–7 (in
ne zaradi pomanjkanja drugih virov že na TRL3). Krepitev povezovanja med sektorji pa se bo zagotavljala tudi prek spodbujanja
zaposlovanja oziroma dodatnega usposabljanja in mobilnosti raziskovalk in raziskovalcev v gospodarstvu.
Inovacije in inovacijska kultura so ključni dejavnik uspešnosti podjetij. Pri tem so izrednega pomena ustrezno usposobljeni
in motivirani zaposleni in vodilni kadri v podjetjih. Razvoj novih tehnologij, skrajševanje življenjskega cikla izdelkov in naraščajoča
globalna konkurenca povečujejo pomen inovacij ne le za prihodnjo rast podjetij, temveč tudi za njihovo dolgoročno preživetje.
Inovacije so pogosto povezane z velikimi naložbami in tveganji.
Delež inovacijsko aktivnih podjetij v Sloveniji v obdobju 2016–2018 znaša 48,6 %, kar je za 8 o. t. več kot v predhodnem
obdobju 2014–2016, vendar je še vedno nižje od povprečja EU, ki znaša 50,3 %. Več podjetij je hkrati uvedlo tako inovacije proizvodov kot tudi poslovnih procesov, kar nakazuje na komplementarnost obeh vrst inovacij ter njihovo soodvisnost in prepletenost
(Poročilo o razvoju, UMAR, 2021). Delež inovacijsko aktivnih podjetij je v Sloveniji večji med velikimi podjetji, prav tako jih je z
vidika dejavnosti več v podjetjih, ki so registrirana za predelovalne dejavnosti.
AJPES je iz javno objavljenih letnih poročil gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov v skladu z metodologijo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravil seznam hitro rastočih podjetij za obdobje 2015–2019. Hitrorastoča
so podjetja z več kot 10-odstotno povprečno letno rastjo v triletnem obdobju, ki imajo v prvem letu spremljanja triletne rasti vsaj
10 zaposlenih, pri čemer se rast meri s številom zaposlenih. V analizo je bilo vključenih 120.459 gospodarskih družb in samostojnih
podjetnikov posameznikov (podjetij), med katerimi je 5905 takšnih, ki izpolnjujejo kriterije za hitro rastoče podjetje. Na seznamu
sta kar 102 podjetji, ki ohranjata hitro rast iz preteklih let. Hitro rastoča podjetja zajemajo 4,9 % vseh podjetij, zaposlujejo 16,3 %
vseh delavcev v državi (98.673) in so dosegla 19,9 mrd. evrov čistih prihodkov od prodaje. Število hitro rastočih podjetij se je
glede na prejšnja opazovana obdobja povečalo za 10 %, vendar še vedno ne dosega vrednosti iz obdobja 2012–2016, ko je bilo
hitrorastočih podjetij 6150. Ukrepi države za spodbujanje hitrorastočih inovativnih podjetij morajo biti različni in odvisni od faze
razvoja posameznega podjetja.
Inovativna novoustanovljena podjetja se na začetku svoje poti srečujejo z velikimi tveganji, zaradi katerih podjetje ne uspe
na trgu. Zato je nujno, da imajo mlada podjetja, predvsem inovativna, hitrorastoča in s potencialom prodora na globalni trg, na
razpolago ustrezno okolje somišljenikov, najsodobnejše podjetniško znanje, pa tudi svetovalce in mentorje, ki jim pomagajo skozi
najbolj kritične točke rasti mladega podjetja. Vzpostavljanje sistemskega razvoja zagonskega (startup) sistema v Sloveniji pomeni,
da imamo okolje, ki lahko startupom že ponudi konkurenčne pogoje in številne ugodnosti. Cilj je bil razviti dinamično vozlišče za
startupe, kjer sodelujejo uspešni startupovci in podjetja, ki so vir povezav, navdiha in izkušenj in so jih z veseljem pripravljeni deliti
z drugimi. To vozlišče predstavlja Start:up Slovenija.
Vlada Republike Slovenije je svoje zavedanje, da so startup podjetja izjemnega pomena za razvoj slovenskega gospodarstva in spodbujanje podjetništva, potrdila tudi z marca 2018 sprejetim Akcijskim načrtom Slovenija – dežela inovativnih zagonskih
(startup) podjetij.
Država inovacije v gospodarstvu spodbuja na različne načine, tako z javnimi razpisi za podjetja, davčno olajšavo za vlaganja v
raziskave in razvoj kot tudi s pomočjo podpornega okolja za inovativna podjetja in nagrajevanja inovacij. Poleg tega omogoča spodbujanje podjetniških vlaganj v razvoj in inovacije z vključevanjem slovenskega gospodarstva v mednarodne tehnološke in razvojne
programe, kot so Evropska vesoljska agencija, Eureka in okvirni program Obzorje Evropa ter Evropski obrambni sklad. Dodatno
pa je treba za spodbujanje nastajanja novih inovativnih podjetij, vključno z odcepljenimi, zagotoviti tudi ustrezen zakonodajni okvir,
ki bo omogočal, da bodo tudi raziskovalne organizacije in gospodarstvo ustanavljala skupna podjetja. Pomembno področje je tudi
področje javnih naročil za spodbujanje zasebnih vlaganj, ki morajo biti usmerjena k razpisovanju konkretnih problemov, ki naj jih
raziskovalci in raziskovalke rešijo na izviren način, da bodo krepili svoje inovacijske zmogljivosti pri reševanju aktualnih izzivov,
hkrati pa bo to vir financiranja raziskovalne dejavnosti na področjih, pomembnih za državo.
Za okrevanje po krizi je za izboljšanje kazalnikov EII treba dati prednost javnim naložbam v raziskave, razvoj in inovacije s
poudarkom na krepitvi sodelovanja med akademsko sfero in podjetji, ki je zdaj večinoma omejeno na srednje in visokotehnološke
sektorje. Iz poročila o državi članici leta 2020 izhaja nujnost strukturne spremembe v povezovanju znanstvenoraziskovalnega in
inovacijskega sistema in s tem zagotoviti sodelovanje, usklajenost programov in učinkovito strukturo upravljanja za spodbujanje
raziskav in inovacij različnih ministrstev in izvajalskih agencij, pa tudi tesnejše sodelovanje med deležniki na nacionalni ravni, kot
tudi vključevanje v mednarodni oziroma predvsem evropski raziskovalni prostor.
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Pozitiven trend evropskih prijav in prijav EU znamk iz Slovenije kaže na to, da se slovenska podjetja vedno bolj zavedajo
pomena varovanja svojih pravic, saj optimalno upravljanje omenjenih pravic na različne načine pomaga umestiti podjetje med
vodilne v panogi – poveča prepoznavnost izdelkov oziroma storitev, odpre nove poslovne možnosti, prinaša komercialno prednost
pred konkurenti in zagotavlja svobodo delovanja na trgu. Prav tako je pomembno spodbujati prijave za varstvo intelektualnih pravic
pri drugih organizacijah, kot sta npr. EPO, EUIPO (Poročilo o razvoju, UMAR, 2021).
Nadaljnji razvoj zakonodaje na področju intelektualne lastnine, ureditev učinkovitega sistema varstva in rabe intelektualne lastnine, spodbuditev nastanka integriranega sistema vsebinskih visokokakovostnih storitev podpore pri oceni zdajšnje in potencialih
za varstvo prihodnje intelektualne lastnine ter zagotovitev visokokakovostne podpore na področju inovativnosti tako raziskovalkam
in raziskovalcem kot podjetjem je ključen za komercializacijo tržnih rešitev.
Naložbe v raziskave in inovacije so kritično gonilo produktivnosti in gospodarskega razvoja, zato je pomembno krepiti inovacijsko sposobnost podjetij. Pri tem so za učinkovitost vlaganj v raziskave in inovacije ključni ustrezni kadri in sodelovanje različnih
razvojnih institucij/skupin. Usposobljeni in ustvarjalni posamezniki na različnih ravneh delovanja ob sočasni uporabi sodobnih digitalnih tehnologij pa so tudi odločilni akterji pri pretvarjanju novih idej v tržno uspešne inovacije, kar pomembno prispeva k zvišanju
produktivnosti (Poročilo o produktivnosti, UMAR, 2020).
Krepitev inovacijske sposobnosti in ustvarjanje delovnih mest bo spodbujeno prek povečanja intenzivnosti vlaganj v RRI in
s tem povezanim večjim številom zaposlenih raziskovalk in raziskovalcev ter zaradi prenosa znanja in komercializacije raziskovalnih rešitev na trg z ustvarjanjem novih delovnih mest v gospodarskih subjektih. S spodbudami za zaposlovanje raziskovalk in
raziskovalcev ter spodbujanjem njihove mobilnosti se bo zagotavljalo izvajanje evropskega stebra socialnih pravic. Prav tako se
bodo spodbujali projekti mladih raziskovalcev za sodelovanje z gospodarstvom, krepilo spretnosti in znanja na različnih področjih
raziskav in inovacij.
6. HORIZONTALNI CILJI
6.1. Odprtost in sodelovanje v mednarodnem prostoru
Veliki svetovni izzivi 21. stoletja zaradi svoje kompleksnosti zahtevajo globalne odgovore. Teh ni mogoče zagotoviti brez
globalnega in kakovostnega sodelovanja najboljših znanstvenikov, inovatorjev in raziskovalcev z vsega sveta. Odlični rezultati
raziskovalcev, inovatorjev in dinamičnih podjetij so z razvojem najsodobnejših tehnologij omogočili oblikovanje učinkovitih rešitev.
Še posebej očitno se to potrjuje v kriznih obdobjih (npr. pandemija bolezni COVID-19, izbruh ebole, pa tudi ekonomska kriza).
Raziskovalci in raziskovalke po vsem svetu so vedno bolj povezani, vendar je treba to sodelovanje nenehno spodbujati s pomočjo
ustreznih strategij, politik in večjih finančnih investicij v znanost, raziskave in inovacije.
Zadnja evalvacija RISS 2011–202025 kaže, da je bilo mednarodno sodelovanje slovenskih raziskovalk in raziskovalcev v
EU in po svetu kljub ekonomski krizi uspešno in je napredovalo. Skoraj vsi kvantitativni kazalniki večstranskega in dvostranskega
znanstvenega sodelovanja potrjujejo, da je bilo to obdobje ciljno usmerjeno in kakovostno. Kakovost in obseg mednarodnega sodelovanja na področju raziskav in inovacij Slovenije se povečujeta, kljub vsemu pa kazalniki kažejo predvsem na šibkost »internacionalizacije doma«, ki jo je treba spodbuditi tudi z vzpostavitvijo pogojev in sistema za vključitev kakovostnih strokovnjakov iz tujine.
V obdobju izvajanja RISS 2011–2020 so se ravno na področju mednarodnega sodelovanja pokazale slabosti nacionalnega
znanstvenoraziskovalnega sistema, na nekaterih področjih pa je opazen znaten napredek. Kot šibkost se kaže uspeh prijav slovenskih prijaviteljev na instrumente Obzorje 2020, saj je stopnja uspešnosti prijav pod povprečjem EU, na nekaterih področjih pa
sploh ni prijav. Slovenija se pogosto spopada s težavo zagotavljanja nacionalne podpore prednostno usmerjenim raziskavam, kjer
je le-ta potrebna za povezovanje na ravni EU (npr. nove kvantne tehnologije ali umetna inteligenca), saj je zaradi rigidnosti nacionalnega sistema financiranja zelo težavno financiranje prihajajočih področij. Izziv je tudi usklajenost različnih sektorskih politik, saj
EU vedno bolj presega »silosne« delitve in to pričakuje tudi od držav članic. Poseben izziv bodo v naslednjem obdobju tudi novi
instrumenti v okviru Obzorja Evropa (npr. misije, partnerstva, EIC), kjer je za učinkovito sodelovanje poleg znanstvene odličnosti
potrebna predvsem ustrezna organizacija nacionalnih struktur. Slovenija je obdobju 2021–2027 vključena tudi v horizontalni steber širitev sodelovanja in spodbujanje odličnosti, namenjen državam, ki zaostajajo na področju raziskav in inovacij oziroma imajo
podoben raziskovalno-inovacijski profil. Ta steber je namenjen krepitvi sistema ter institucionalnim in sistemskim spremembam
za izboljšan dostop do odličnosti ter za pridobivanje ter mobilizacijo najboljših talentov ter omogoča komplementarno izvajanje
ukrepov. V okviru ukrepov se bo okrepila podpora za izboljšanje uspešnosti prijav.
Na področju dvostranskega mednarodnega sodelovanja je Slovenija v skladu z zastavljenimi cilji svoje sodelovanje usmerila
v povečanje deleža sredstev, ki se namenjajo za financiranje raziskovalnih projektov po principu vodilne agencije, kjer je poudarek
na financiranju raziskovalnega dela. Dvostransko sodelovanje, ki je predvsem namenjeno spodbujanju mobilnosti raziskovalcev,
kljub temu ostaja pomemben mehanizem vzpostavljanja mednarodnega sodelovanja.
6.2. Odprta znanost za izboljšanje kakovosti, učinkovitosti in odzivnosti raziskav
V EU in širšem mednarodnem okolju so se načela odprte znanosti razvila do stopnje, ko se integrirajo v vse vidike znanstvenoraziskovalnega cikla, kar zahteva ustrezno upravljanje in financiranje. Glavne teme so: odprt dostop do raziskovalnih publikacij
in podatkov in uvajanje načel FAIR; spodbude za raziskovalke in raziskovalce, ki prakticirajo načela odprte znanosti; metrike nove
generacije za vrednotenje znanstvenoraziskovalnega dela (npr. deklaracija DORA in Leidenski manifest); Evropski oblak Odprte
znanosti (EOSC); spretnosti in izobraževanja za podporo izvajanju odprte znanosti in občanska znanost. Politike EU (sklepi Sveta
EU, določila okvirnega programa EU za raziskave in inovacije Obzorje EU) in relevantnih svetovnih organizacij (UNESCO, OECD)
vsebujejo sklepe in priporočila za uvajanje načel odprte znanosti. Te je kot članica privzela tudi Slovenija. Razvite države EU in
širše, katerim se želi Slovenija približati, se zavedajo pomena digitalizacije znanosti in odprtosti raziskovalnih procesov in predvsem
odprtega dostopa do rezultatov javno financiranih raziskav (npr. Nizozemska, Francija, Nemčija, Finska, Združeno kraljestvo)26.
Temu prilagajajo svoje politike ter prednostna področja financiranja raziskav. EU je v podporo odprtega dostopa do raziskovalnih
podatkov držav članic vzpostavila EOSC. Zahteva odprt dostop do rezultatov raziskav in podatkov v okviru skoraj 100 mrd. evrov
vrednega okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa. Za podporo temu je ustanovila založniško platformo
odprtega dostopa »Open Research Europe«.
Rezultat uresničevanja RISS 2011–2020 v okviru cilja »Prost dostop do surovih podatkov iz raziskav, financiranih z javnimi
sredstvi« je bila Nacionalna strategija odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015–2020,
25
26

Evalvacija, sprejeta na vladi 19. 5. 2021 s sklepom št. 63100-3/2021/3.
Vir: Open science monitor, EK.
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ki je bila sprejeta leta 2015. Nalaga odprt dostop do recenziranih člankov in raziskovalnih podatkov in priporoča odprt dostop do
monografij in drugih publikacij. V celoti je bila usklajena z zahtevami odprtega dostopa v takrat veljavnem programu Obzorje 2020.
Leta 2017 je bil sprejet Akcijski načrt izvedbe nacionalne strategije odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovanih podatkov
v Sloveniji 2015–2020. ARRS je v razpise za raziskovalne projekte glede znanstvenih objav vključila zahteve omenjene strategije.
V 2019 je pristopila k t. i. »Načrtu S« Koalicije S (koalicija evropskih agencij za financiranje raziskav, ki so se zavezale k uvajanju
zahtev za odprti dostop do znanstvenih publikacij in podatkov najpozneje do 1. januarja 2021). Prav tako ARRS z razpisi zagotavlja
povračilo stroškov znanstvenih objav v zlatem odprtem dostopu. Nekaj dejavnosti akcijskega načrta za izvajanje strategije odprtega
dostopa ni bilo izvedenih in jih je treba smiselno prenesti v akcijski načrt za novo obdobje.
Obstoječo infrastrukturo odprtega dostopa sestavljajo repozitoriji visokošolskih in raziskovalnih organizacij, podatkovna arhiva
ADP in CLARIN, Digitalna knjižnica Slovenije in portali revij in monografij. Vzpostavljen je nacionalni portal odprte znanosti (»Openscience Slovenia«), ki združuje vsebine že obstoječih repozitorijev, podatkovnih arhivov in digitalnih knjižnic različnih ustanov v
Sloveniji. Omogoča povezavo med vsemi deležniki: raziskovalci in raziskovalke, financerji (ARRS, ministrstva) in infrastrukturami
(Institut informacijskih znanosti Maribor – IZUM, Akademska in raziskovalna mreža Slovenije – Arnes, univerzitetne knjižnice, raziskovalne in visokošolske organizacije). Vprašanje financiranja nacionalnega portala odprte znanosti, ki ga vzdržujejo in razvijajo
na Univerzi v Mariboru, sistemsko še ni urejeno. Slovenski raziskovalci in raziskovalke in infrastrukturno osebje so v mednarodne
pobude vključeni tudi prek nacionalno financiranih področnih raziskovalnih infrastruktur ESFRI (npr. CESSDA, CLARIN, DARIAH).
Strokovna podpora raziskovalkam in raziskovalcem za izvajanje odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih
podatkov se vzpostavlja. V letu 2020 je bilo realizirano prvo financiranje univerzitetnih knjižnic za izobraževanje in svetovanje
zaposlenim in raziskovalcem pri objavljanju rezultatov raziskav v odprtem dostopu. Pogajanja in sporazumi z založniki znanstvenih
revij gredo v smeri uveljavljanja posameznih elementov odprte znanosti, vendar bi za celovit prehod na poslovne modele odprtega
dostopa potrebovali sistemsko ureditev in financiranje. Vrednotenje raziskovalnega dela in spodbude za raziskovalce za delo v
skladu z načeli odprte znanosti v raziskovalnih organizacijah ni urejeno. ARRS zahteva, da poročila upravičencev do javno financiranih raziskav vključujejo tudi samoocenitev uresničevanja odprtega dostopa do rezultatov raziskav.
V Sloveniji smo šele na začetku glede sprememb vrednotenja znanstvenoraziskovalnega dela (deklaracija DORA in Leidenski manifest). Univerza v Mariboru in ARRS sta 2019 podpisali deklaracijo DORA, nista pa še spremenili pravil vrednotenja
znanstvenoraziskovalnega dela. Ostale raziskovalne organizacije glede tega še bolj zaostajajo. Rektorska konferenca je januarja
2019 ustanovila delovno skupino za spreminjanja sistema vrednotenja znanstvenega objavljanja in komuniciranja. Vključevanje
občanske znanosti (angl. »Citizen Science«) se pojavlja sporadično, brez nacionalnih usmeritev na tem področju. Nacionalne
strukture za podporo izvajanju in spremljanju ukrepov odprte znanosti še nismo vzpostavili. Dodatno je za krepitev odprtosti treba
spodbujati razvoj nacionalne znanstvene založniške dejavnosti za delovanje po načelih odprte znanosti.
6.3. Družbeno odgovorna znanost (etika in integriteta v raziskavah in pri raziskovalkah in raziskovalcih)
Svoboda raziskovanja je ena od univerzalnih pravic in javnih dobrin, določena z Listino o temeljnih pravicah Evropske unije in
t. i. Bonsko deklaracijo, v kateri so se države podpisnice zavezale, da bodo ščitile akademsko svobodo kot prvi pogoj za raznoliko
raziskovalno in inovacijsko krajino, ki si prizadeva za razvoj znanja v družbeno korist. Svoboda pa je neločljivo povezana z odgovornostjo, da se raziskovanje izvaja in znanje prenaša z integriteto, v interesu družbe, v duhu varstva okolja in ob spoštovanju osnovnih
človekovih pravic.27 Raziskovalci in raziskovalke morajo spoštovati priznane etične prakse in temeljna etična načela, primerna
njihovi stroki, kot tudi etične standarde, kot je zapisano v različnih nacionalnih, sektorskih ali institucionalnih etičnih kodeksih.28
Z vidika etike v raziskavah imajo v Sloveniji posamezne fakultete svoje kodekse za raziskovalna področja, na katerih so aktivne. Komisija za medicinsko etiko pri Ministrstvu za zdravje (KME) je pristojna za etično presojo večine biomedicinskih raziskav
na človeku, etična komisija za poskuse na živalih pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Uprava RS za varno hrano,
veterinarstvo in varstvo rastlin) pa je pristojna za presojo etičnosti raziskav na živih živalih ali na tkivih živali, ki so bile žrtvovane za
namen izvedbe raziskovalnega dela. Raziskovalci in raziskovalke, ki delajo z osebnimi podatki (posebne vrste osebnih podatkov)
in želijo pridobiti financiranje EU, se lahko za mnenje o ustreznosti svojih raziskav obrnejo tudi na Informacijskega pooblaščenca.
Vzpostaviti je treba možnost za etično presojo raziskav na vseh posameznih občutljivih področjih (npr. umetna inteligenca) z namenom dviga kakovosti raziskav in za uspešnost sodelovanja v okvirnih programih EU za raziskave in inovacije.
Etika je integralni del vseh raziskovalnih dejavnosti, ki jih financira EU, in ujemanje z etičnimi normami je ključno za doseganje
raziskovalne odličnosti. Pri vseh raziskovalnih in inovacijskih dejavnostih znotraj okvirnih programov je treba upoštevati etična
načela in ustrezne zakonske predpise držav članic in EU kot tudi mednarodne predpise, vključno z Listino o temeljnih pravicah
Evropske unije in Evropsko konvencijo za človekove pravice in njenim dodatnim protokolom. V okviru prijave projekta okvirnega
programa EU morajo znanstvenice in znanstveniki opisati etične vidike projekta in zagotoviti skladnost s sprejetimi etičnimi standardi. Vsaka prijava projekta, ki je izbrana za sofinanciranje, gre pred podpisom projektne pogodbe skozi različne faze etičnega
pregleda, ocenjevanja in presoje. Pomemben element odličnosti na tem področju je tudi evropski znak za odličnost človeških virov
v raziskovanju (HRS4R) ter delovanje raziskovalnih organizacij skladno z Evropsko listino za raziskovalce in Kodeksom ravnanja
pri zaposlovanju.
Odgovorna znanost mora temeljiti na odgovornem in poštenem ravnanju. V letu 2017 je Zveza evropskih akademij (ALLEA),
katere članica je tudi SAZU, objavila prenovljen Evropski kodeks ravnanja za ohranjanje raziskovalne poštenosti (integritete)29.
Kodeks so pripravili v sodelovanju z nacionalnimi akademijami znanosti in umetnosti v tesnem sodelovanju z Evropsko komisijo.
V primerjavi s prejšnjim kodeksom je v tem upoštevan razvoj odprte znanosti. Cilj kodeksa je prispevati k čim večji nadaljnji usklajenosti ravnanj držav članic in raziskovalnih organizacij pri ohranjanju raziskovalne poštenosti po vsej Evropski uniji. Za vse raziskovalce in institucije, ki delujejo v okviru evropskega raziskovalnega prostora, se pričakuje, da ravnajo v skladu s tem kodeksom.
Z vidika etike pri raziskovalcih in raziskovalkah (integritete) v Sloveniji trenutno poteka obravnava teh etičnih vprašanj na
ravni institucij, manjkajo pa nacionalne smernice za etiko, poštenje in dobre prakse v znanstvenem delovanju raziskovalk in
raziskovalcev. Za ureditev področja etike in integritete v znanosti na nacionalni ravni sta SAZU in MIZŠ v letu 2016 imenovala
Svet za pripravo vsebinskih izhodišč za ustanovitev nacionalne komisije za integriteto v znanosti, ki je sprejel priporočila v zvezi
z ustanovitvijo nacionalnega telesa na področju etike in integritete v znanosti. Na podlagi teh priporočil je za obravnavanje etičnih
vprašanj in ravnanj v znanstvenoraziskovalni dejavnosti kot naslednji korak načrtovana ustanovitev nacionalnega sveta za etiko
in integriteto v znanosti.
AAA Statement on Scientific freedom and respondibility (7).
https://euraxess.ec.europa.eu/sites/default/files/am509774cee_en_e4.pdf.
29 http://www.enrio.eu/wp-content/uploads/2017/03/ALLEA-European-Code-of-Conduct-for-Research-Integrity-2017.pdf
27
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Na mednarodni ravni deluje Komisija za enake možnosti v znanosti (prej Komisija za ženske v znanosti) pri MIZŠ, ki je ob
podpori MIZŠ od konca leta 2014 formalna članica ter predstavnica Slovenije v mreži ENRIO. Mreža povezuje urade oziroma
telesa, ki na nacionalni ravni zagotavljajo uveljavljanje raziskovalne integritete in promocijo etične in odgovorne znanosti. S tem
je Slovenija glede na to, da še ni prišlo do ustanovitve nacionalnega telesa za etična vprašanja, pridobila možnost sodelovanja
pri evropskem dogajanju ter možnost za izmenjavo in promocijo dobrih praks na področju institucionalizirane obravnave etike in
integritete v znanosti. Status mreže ENRIO se je leta 2019 preoblikoval v mednarodno združenje ENRIO in Slovenija se je vključila
kot ustanovna članica.
6.4. Zagotavljanje enakosti spolov na področju raziskav in inovacij
V okviru posodobitve evropskega raziskovalnega prostora in priprave novega okvirnega programa za financiranje raziskav
Obzorje Evropa si je Evropa zadala nove in še bolj ambiciozne cilje na področju enakosti spolov kot v Obzorju 2020. V Sporočilu
Evropske komisije »A new ERA for Research and Innovation«30 se je zavezala, da bo podprla trajnostne strukturne in kulturne
spremembe v raziskovalnih organizacijah in okrepila razpoložljivi bazen ženskih talentov na področju raziskav. V koordinaciji z
drugimi strategijami na področju raziskav in razvoja ter v sodelovanju s HEA se bo EU usmerila tudi na povečanje udeležbe žensk na področjih STEM in okrepila njihovo sodelovanje v podjetništvu. V skladu s Strategijo EU za enakost spolov 2020–202531
ter omenjenim sporočilom Evropske komisije bodo načrti za enake možnosti na institucijah postali pogoj pri prijavah na razpise
okvirnega programa Obzorje Evropa. Znotraj teh načrtov bodo institucije spodbujene, da celostno obravnavajo raznolikost in med
ukrepe vključijo tudi druge družbene kategorije, kot so npr. rasa, posebne potrebe, spolna orientacija ter nasilje na podlagi spola.
Vzrok za tako ambiciozen korak naprej je, da podatki She Figures 2018 sicer kažejo na splošni napredek v EU na področju
enakosti spolov, vseeno pa je ta napredek še vedno prepočasen. Sistemske ovire znotraj organizacij in kulture raziskovanja še
vedno obstajajo, kar pomeni, da talent sam po sebi ni zadostno zagotovilo za uspeh. Številni dejavniki – zavestni in podzavestni,
kulturni, institucionalni (med njimi tudi merilo uspeha) vplivajo na to, da se ženske pri napredovanju spopadajo z več ovirami kot
moški. Čeprav je število doktorandk in doktorjev znanosti v EU že skoraj uravnoteženo, podatki She Figures 201832 kažejo, da
se vseeno manj žensk odloči za kariero raziskovalke in ženske so še vedno premalo zastopane na najvišjih položajih. Na ravni
EU ime med državami članicami EU je še vedno razviden t. i. škarjasti diagram, ki prikazuje neenakost v vertikalnem razlikovanju
po spolu, torej pri deležu žensk na najvišjih akademskih in raziskovalnih položajih, ki se z vsako nadaljnjo stopnjo na akademski
karieri znižuje.
Podatki o uresničevanju načela enakosti spolov tudi za Slovenijo kažejo na to, da je napredek na tem področju prepočasen.
Čeprav imamo po podatkih She Figures 2018 tretji najvišji delež doktorandk znotraj EU, je bil delež raziskovalk v letu 2018 v Sloveniji le 32,5 %33 in Poročilo o uresničevanju Resolucije o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020 ugotavlja, da se je
v obdobju 2011–2018 zmanjšal delež žensk med vsemi raziskovalcih in raziskovalkah (v osebah: s 36,4 % v letu 2011 na 34,5 % v
letu 2016 in na 32,5 % v letu 2018). Tudi v Sloveniji je razviden t. i. škarjasti diagram, vseeno pa prej omenjeno poročilo ugotavlja,
da se je od leta 2011 do 2019 število rednih profesoric, zaposlenih na visokošolskih zavodih s polnim ali krajšim delovnim časom,
povečalo, in sicer se je njihov delež med vsemi rednimi profesorji povečal za 11 odstotnih točk (z 21,5 % v letu 2011 na 32,5 %
v letu 2019). Sestava oseb z doktoratom znanosti glede na spol kaže tudi na neenakomerno porazdelitev doktoric in doktorjev
znanosti v posameznih znanstvenih vedah. Prisotno je torej tudi horizontalno razlikovanje po spolu, ki se kaže v večjem številu
doktoric znanosti na področju izobraževanja, zdravstva in sociale ter družboslovja. Prav nasprotno velja za tehniške in tehnološke
vede ter informacijske in komunikacijske tehnologije. Treba je spodbujati zaposlovanje raziskovalk in strukturne spremembe, ki so
povezane z enakostjo spolov in drugimi presečnimi področji.
Spodbudno je, da so nekatere JRO že začele pripravljati in izvajati načrte za enakost spolov (NES) tudi s pomočjo sodelovanja v projektih Obzorje 2020 na to temo. Zato se bomo v naslednjem obdobju osredotočili na podporo institucijam za pripravo
teh načrtov. Z ustreznim ozaveščanjem in usposabljanjem ter sledenjem mednarodnih smernic bomo okrepili odgovornost javnih
raziskovalnih organizacij za strukturne spremembe, povezane z načeli enakih možnosti enakosti spolov in inkluzivnosti, vključno z
mehanizmi za preprečevanje spolnega nadlegovanja in drugih oblik spolnega nasilja, in za to zagotovili ustrezno stalno svetovalno
podporo in sredstva. Pri tem bomo izhajali iz nacionalnih in mednarodnih primerov dobrih praks s poudarkom na promociji in ozaveščanju, izmenjavi izkušenj in namenskem usposabljanju, med drugim z vzpostavitvijo nacionalne kontaktne točke, ki bo nudila
podporo prijaviteljem na javne razpise okvirnih programov EU. Dobra praksa EU se bo širila tudi na raven prijave in ocenjevanja
nacionalnih raziskovalnih programov in projektov, kjer bo to relevantno.
Vključitev dimenzije spola v vseh stopnjah raziskovalnega procesa ima ogromen potencial za obogatitev rezultatov, ki so
relevantni za najširši krog deležnikov, kar je posebej pomembno, če izkazujejo potencial za komercializacijo. Nasprotno, če dimenzija spola v raziskovanju ni upoštevana ali je pomanjkljivo obravnavana, so rezultati tega raziskovanja šibki ali pristranski. Na tem
področju je bilo v Sloveniji narejenega najmanj napredka, zato je pomembno, da se področja lotimo sistematično, tudi z zagotavljanjem celovitejših in preglednejših podatkov po spolu za učinkovitejše oblikovanje politik in spremljanje uresničevanja ukrepov.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2020%3A628%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0152
32 https://ec.europa.eu/info/publications/she-figures-2018_en
33 Poročilo o uresničevanju Resolucije o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020 do leta 2020.
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PRILOGA 2: načrtovana struktura javnofinančnih vlaganj
Osnovno izhodišče ZRISS 2030 ostaja zavedanje, da vlaganje v znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost ni strošek,
temveč naložba, od katere pričakujemo dolgoročno mnogokratnik povečanja vrednosti vloženih sredstev. Znanje postaja vedno bolj
pomembna strateška dobrina EU v tekmi s svetovnimi konkurenti. Če želi Slovenija slediti ambicioznim ciljem EU in sooblikovati
evropski raziskovalni prostor, je treba področju nameniti ustrezno težo tudi pri finančnih sredstvih.
Zakon o Znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti postavlja ciljno vrednost državnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti na 1 % BDP do leta 2027, kar je znaten dvig sredstev glede na sedanje financiranje. Že takšen dvig bo Slovenijo
umestil nad povprečje držav EU, pomenil pa bo znatno povečanje možnosti in zmožnosti slovenskih raziskovalnih organizacij, da
enakovredno sodelujejo v svetovnem raziskovalnem prostoru.
Ambicija ZRISS 2030 pa je še višja, in sicer skladno s cilji, opredeljenimi v Sporočilu Evropske komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Novi ERP za raziskave in inovacije, želi do leta 2030
doseči javno financiranje v višini 1,25 % BDP.
Poleg povečanja financiranja so za povečanje učinkovitosti vlaganj v raziskave in inovacije pomembni tudi komplementarni
procesi, ki jih obravnavamo v ZRISS 2030. Med temi so pomembni predvsem vzpostavitev učinkovitega upravljanja, vzpostavljanje
sinergij z drugimi finančnimi viri, krepitev internacionalizacije (predvsem v kontekstu ERA).
Kot rezultat uspešno izvedenih zgoraj navedenih dejavnosti je pričakovati tudi sočasen dvig zasebnih vlaganj v raziskave
in razvoj. S krepitvijo spodbudnega okolja za kreiranje in prenos znanja bo tudi gospodarski sektor pripravljen vlagati sredstva, ki
bodo nadgrajevala javna vlaganja in s tem še krepila vlogo raziskav in razvoja kot ključnega družbenega podsistema.
Skladno z zastavljenimi cilji je v preglednici 1 prikazan predvideni obseg javnih sredstev.

Preglednica 1: Predvideni obseg javnih sredstev za izvajanje ZRISS 2030
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Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2022–2030
(ReNPIO22–30)

Na podlagi prvega odstavka 43. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18 in 189/20 – ZFRO) in 109. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17, 46/20, 105/21 – odl.
US in 111/21) je Državni zbor na seji 23. marca 2022 sprejel

RESOLUCIJO
o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2022–2030
(ReNPIO22–30)
I. UVOD
Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2022–2030 (v nadaljnjem besedilu: ReNPIO 2022–2030) je strateški dokument na podlagi Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18 in 189/20
– ZFRO; v nadaljnjem besedilu: ZIO-1). Ta opredeljuje nacionalni program izobraževanja odraslih, s katerim se določa javni interes
v izobraževanju odraslih, ki vključuje cilje in kazalnike nacionalnega programa, prednostna področja izobraževanja odraslih, ukrepe
za zagotavljanje in izvajanje izobraževanja odraslih, okvirni obseg javnih sredstev za področje izobraževanja odraslih, ministrstva,
ki so nosilci posameznih ukrepov, ter način usklajevanja pri uresničevanju ciljev ter način spremljanja izvajanja nacionalnega
programa. V nacionalnem programu se opredelijo tudi programi in dejavnosti pristojnih ministrstev, ki se izvajajo kot javna služba.
ReNPIO 2022–2030 sprejme Državni zbor Republike Slovenije na predlog Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
vlada). Predlog nacionalnega programa pripravi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: MIZŠ) v sodelovanju z drugimi pristojnimi ministrstvi. K predlogu ReNPIO 2022–2030 MIZŠ pridobi mnenje Strokovnega
sveta Republike Slovenije za izobraževanje odraslih (v nadaljnjem besedilu: SSIO). Izvajanje se določi z letnim programom izobraževanja odraslih (v nadaljnjem besedilu: LPIO), ki ga sprejme vlada. V skladu z ZIO-1 se javni interes na lokalni ravni določi v
letnem programu izobraževanja odraslih, ki ga sprejme samoupravna lokalna skupnost ali več samoupravnih lokalnih skupnosti.
Sredstva za uresničevanje javnega interesa se zagotavljajo iz državnega proračuna, sredstev samoupravnih lokalnih skupnosti
in drugih virov.
ReNPIO 2022–2030 usmerja politiko izobraževanja odraslih na državni ravni in prispeva k načrtnemu urejanju področja,
vključno s stalnim financiranjem in določanjem ukrepov oziroma vsebinskih nalog za razvoj izobraževanja odraslih v državi.
Predlog ReNPIO 2022–2030 in predlog LPIO pripravlja MIZŠ v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi, Službo Vlade za razvoj
in evropsko kohezijsko politiko (v nadaljnjem besedilu: SVRK) in Uradom Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo
migracije (v nadaljnjem besedilu: UOIM). Usklajevanje priprave poročila o uresničevanju LPIO vodi MIZŠ, poročilo pa pripravi
Andragoški center Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ACS). Vključeni so ukrepi naslednjih ministrstev: MIZŠ, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MDDSZ), Ministrstva za
zdravje Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MZ), Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije
(v nadaljnjem besedilu: MKGP), Ministrstva za kulturo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MK), Ministrstva za notranje
zadeve Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MNZ), Ministrstva za finance Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MF),
Ministrstva za infrastrukturo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MZI), Ministrstva za javno upravo Republike Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: MJU), Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MGRT),
Ministrstva za okolje in prostor Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MOP), Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije
(v nadaljnjem besedilu: MP), Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MZZ) in Ministrstva za
obrambo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MO), ki vključujejo dejavnosti na področju izobraževanja odraslih v skladu
z zakonom oziroma svojimi programi in so sestavni del ReNPIO 2022–2030.
Uresničevanje ReNPIO 2022–2030 je v pristojnosti ministrstev, ki so odgovorna za izobraževanje odraslih in so jim za ta
namen dodeljena državna sredstva. V veliki meri pa se izobraževanje odraslih sofinancira s sredstvi iz evropske kohezijske politike
in drugih evropskih skladov ter mednarodnih programov, v manjšem deležu tudi iz sredstev samoupravnih lokalnih skupnosti, ki
niso opredeljena v ReNPIO 2022–2030.
Cilji ReNPIO 2022–2030 so povezani z drugimi strateškimi dokumenti. Tako je tudi uresničevanje razvojnih ciljev Strategije
razvoja Slovenije 2030,1 ki jo je sprejela vlada 7. decembra 2017 (v nadaljnjem besedilu: SRS 2030), neposredno odvisno od
uresničevanja ukrepov, ki podpirajo vseživljenjsko učenje (v nadaljnjem besedilu: VŽU).
Cilji ReNPIO 2022–2030 sledijo Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (2011),2 str. 35, ki opredeljuje: »Spoznanje, da izobraževanje, ki se konča v mladosti, preprosto ne zadošča več niti posamezniku niti sodobni družbi, je razlog za vedno
večji pomen vseživljenjskega izobraževanja. Enako pomembno kot poklicno je tudi splošno izobraževanje, ki prispeva k razvoju
osebnih potencialov, splošni kulturni razgledanosti (razvoj kulturnega in socialnega kapitala) in opolnomoča ljudi za upravljanje
pogojev lastnega življenja ter za prevzemanje odgovornosti za ustvarjanje in spreminjanje le-teh, torej tudi za aktivno družbeno
in politično participacijo«. Izobraževanja odraslih ne moremo zožiti na pridobivanje spretnosti in zmožnosti za potrebe trga dela.
V času izvajanja ReNPIO13–20 so bile v sistemskem okolju sprejete naslednje pomembne novosti: dopolnitev Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 –
popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj; v nadaljnjem besedilu:
ZOFVI), ZIO-1, Operativni program izvajanja kohezijske politike za finančno perspektivo 2014–2020,3 SRS 2030, S4 – Slovenska

1 Strategijo razvoja Slovenije 2030. 2017. Vlada RS: https://www.gov.si/assets/vladne-sluzbe/SVRK/Strategija-razvoja-Slovenije-2030/Strategija_razvoja_Slovenije_2030.pdf
2 Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 2011. MIZŠ: https://pismenost.acs.si/wp-content/uploads/2017/09/Belaknjiga-o-vzgoji-in-izobra%C5%BEevanju-v-RS-2011.pdf
3 Operativni program izvajanja kohezijske politike za finančno perspektivo 2014–2020. Vlada RS. https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/kljucni-dokumenti/op_slo_web.pdf

Uradni list Republike Slovenije

Št.

49 / 8. 4. 2022 /

Stran

2981

strategija pametne specializacije,4 Strategija dolgožive družbe (2017)5 in Nacionalna strategija bralne pismenosti za obdobje
2019–2030 (2019).6
ReNPIO 2022–2030 je nastajal v času pandemije COVID-19, zato upošteva dejstvo, da je pomembno oblikovati odpornost
proti takim in podobnim družbenim in gospodarskim izzivom. Poleg omejitev na skoraj vseh področjih življenja in delovanja pa
nove razmere, kakršnim so se morali z uvedbo novih oblik delovanja (delo od doma, učenje na daljavo, karantena, čakanje na
delo) čez noč prilagoditi družbeni podsistemi, odpirajo možnosti za povečanje učnih in izobraževalnih aktivnosti. To širi možnosti
rabe in razvoja sodobne komunikacijske tehnologije tudi v izobraževanju odraslih.
Pri snovanju ReNPIO 2022–2030 imajo pomembno vlogo rezultati mednarodne raziskave »Programme for International
Assessment of Adult Competences«7 (v nadaljnjem besedilu: PIAAC) in Smernice za izvajanje Strategije spretnosti za Slovenijo:
izboljševanje upravljanja izobraževanja odraslih v Sloveniji (Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (v nadaljnjem
besedilu: OECD), 2018)8. Rezultati PIAAC so pokazali, da je 24,9  % odraslih v Sloveniji doseglo zgolj prvo ali manj kot prvo raven
besedilnih spretnosti (povprečje OECD je 18,9 %), 25,8 % pa jih je doseglo prvo ali manj kot prvo raven matematičnih spretnosti9
(povprečje OECD je 22,7 %). Skupaj 31,18 % (povprečje OECD je 27,18 %) ali približno 400.000 odraslih med 16. in 65. letom
starosti dosega le najnižje ravni besedilnih in matematičnih spretnosti. Pri reševanju problemov v tehnološko bogatih okoljih je
49,2 % odraslih doseglo rezultate na prvi ravni ali pod njo10 (povprečje OECD je 42,9 %). Obenem je v okviru raziskave 18,4 %
odraslih (14,6 % v sodelujočih državah) izjavilo, da nimajo predhodnih izkušenj z uporabo računalnikov, torej so brez osnovnega
računalniškega znanja.
Hitre in velike spremembe vplivajo tudi na spreminjanje načinov odpravljanja težav na svetu. Uveljavlja se razvojni vzorec, ki
išče sinergije med cilji na gospodarskem, družbenem in okoljskem področju (koncepti zelene rasti (OECD), zelenega gospodarstva
(UNEP). Snovno učinkovite in nizkoogljične družbe pa temeljijo na povečevanju energetske, okoljske in družbene učinkovitosti
namesto na vse večji porabi prostora, surovin in energije. Hitro spreminjajoče se razmere v svetu, zahtevnost in mnogovrstnost
domačih in svetovnih izzivov zahtevajo tudi ustrezno odzivnost izobraževalnega sistema na vseh ravneh za osebni in družbeni
razvoj ter potrebe razvoja trga dela.
ReNPIO 2022–2030 zajema izobraževanje, izpopolnjevanje, usposabljanje in učenje odraslih prebivalcev, ki so izpolnili
osnovnošolsko obveznost oziroma so stari vsaj 15 let. Pri pridobivanju javnoveljavne izobrazbe se omejuje na douniverzitetno
izobraževanje, to je izobraževanje odraslih po programih osnovnošolskega, poklicnega, srednjega strokovnega, gimnazijskega in
višjega strokovnega izobraževanja.
Vizija nacionalnega programa izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji:
Odrasli prebivalci Slovenije imajo v vseh življenjskih obdobjih enake možnosti in spodbude za kakovostno učenje in izobraževanje za svoj celostni razvoj in sonaravno bivanje.
II. IZHODIŠČA
Družbeno in sistemsko okolje, v katerem se izvajajo programi in dejavnosti izobraževanja odraslih, je povezano z družbenimi
in gospodarskimi značilnostmi ter drugimi razvojnimi vplivi in globalnimi spremembami. Zakoni opredeljujejo osnovne pogoje za
izvajanje izobraževalnih programov in dejavnosti na področju izobraževanja odraslih, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, in pogoje
za izvajalce, ki vključujejo tudi zagotavljanje kakovosti.
ReNPIO 2022–2030 opredeljuje vizijo, cilje in prednostna področja izobraževanja odraslih v skladu s širšimi razvojnimi cilji
države. To poglavje predstavlja zakonske smernice, ki so podlaga za doseganje večje vključenosti v vseživljenjsko izobraževanje in
učenje, zviševanje splošne izobraženosti prebivalstva, povečevanje usposobljenosti prebivalstva za uspešno odzivanje na potrebe
trga dela ter okrepitev dejavnosti za uresničevanje zastavljenih ciljev. Te lahko dosežemo s holističnim pristopom in prizadevanjem
tudi na drugih področjih ter medsebojnim usklajevanjem politik.
1. Zakonske podlage
ZOFVI določa:
javno mrežo javnih organizacij za izobraževanje odraslih, ki omogoča odraslim dokončanje osnovne šole, vključitev v javnoveljavne izobraževalne programe za odrasle ter izvajanje svetovanja za področje izobraževanja odraslih (11. člen).
ZIO-1 določa:
– javno službo na področju izobraževanja odraslih sestavljata osnovna šola za odrasle in svetovalna dejavnost na področju
izobraževanja odraslih (52. člen);
– načela javnega interesa na področju izobraževanja odraslih (4. člen):
– pravičnost in enakopravnost ter enake možnosti pri dostopu, obravnavi in doseganju izidov v učenju in izobraževanju,
– svoboda in avtonomnost pri izbiri poti, vsebine, oblik, sredstev in metod izobraževanja,
– kakovost izobraževanja,
– sorazmerna porazdelitev virov za izobraževanje in učenje glede na potrebe v posameznih življenjskih obdobjih,
– sistemska povezanost formalnega in neformalnega izobraževanja ter priložnostnega učenja,
– uravnoteženost med splošnim in poklicnim izobraževanjem,
– ustvarjalnost in prilagodljivost ob upoštevanju posebnih kulturnih, družbenih in izobraževalnih značilnosti,
– doseganje izobrazbenih standardov, ki so določeni na državni ravni in mednarodno primerljivi, in
– laičnost izobraževanja odraslih, ki se opravlja kot javna služba;
4 S4 – Slovenska strategija pametne specializacije; https://www.gov.si/assets/vladne-sluzbe/SVRK/S4-Slovenska-strategija-pametne-specializacije/Slovenska-strategija-pametne-specializacije.pdf
5 Strategija dolgožive družbe. 2017. UMAR, MDDSZ. Vlada Republike Slovenije. https://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/
publikacije/kratke_analize/Strategija_dolgozive_druzbe/Strategija_dolgozive_druzbe.pdf
6 Nacionalna strategija bralne pismenosti za obdobje 2019–2030, vlada, 19. decembra 2019, https://www.gov.si/novice/2020-01-15-nacionalna-strategija-za-razvoj-bralne-pismenosti-za-obdobje-2019-2030/
7 PIAAC – programme for the international assessment of adult competencies: http://piaac.acs.si/en/survey/
8 Smernice za izvajanje Strategije spretnosti za Slovenijo upravljanja izobraževanja odraslih v Sloveniji (OECD, 2018) https://www.gov.si/
assets/Ministrstva/MIZS/Dokumenti/Novice/ca91e42a0f/OECD_Skills_Strategy_2018_Povzetek.pdf
9 Stopnje besedilnih in matematičnih spretnosti se po raziskavi PIAAC razvrščajo na pet ravni.
10 Stopnje reševanja problemov v tehnološko bogatih okoljih se po raziskavi PIAAC uvrščajo na tri ravni.
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– cilje javnega interesa na področju izobraževanja odraslih (5. člen):
– omogočati dostop do kakovostnih izobraževalnih in učnih možnosti,
– omogočati pridobivanje splošnih in poklicnih zmožnosti za osebnostno rast, aktivno delovanje v skupnosti in na trgu dela,
– krepiti opolnomočenost za demokratično sodelovanje v družbenih procesih in za družbeno odgovorno ravnanje,
– krepiti opolnomočenost na področju trajnostnega razvoja, zelenega gospodarstva, kulture in zdravja,
– krepiti zmožnosti za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi, spoštovanje človekovih
pravic in temeljnih svoboščin,
– krepiti kritično mišljenje posameznikov in raznih družbenih skupin,
– krepiti solidarnost, sodelovanje in izmenjavo znanja in izkušenj med generacijami,
– spodbujati prebivalce za skupno delovanje in večjo blaginjo družbe,
– zmanjšati strukturne in individualne ovire pri vključevanju prebivalcev v izobraževanje in učenje,
– spodbujati nižje izobražene in druge ranljive skupine za izobraževanje in učenje,
– zmanjšati delež prebivalcev brez osnovne oziroma brez poklicne izobrazbe in
– povečati delež prebivalcev z dokončano štiriletno srednješolsko izobrazbo.
2. Strateški in programski dokumenti
ReNPIO 2022–2030 prispeva k usklajenemu izvajanju izobraževanja odraslih na državni ravni in se povezuje s cilji in vsebinami naslednjih strateških in programskih dokumentov na državni in mednarodni ravni.
ReNPIO 2022–2030 je usklajen z evropskimi strateškimi dokumenti glede poslanstva, vizije, ciljev, ciljnih skupin, prednostnih
področij, ukrepov in instrumentov za sofinanciranje. Na ravni Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) je področje izobraževanja
odraslih kakor tudi VŽU opredeljeno v strateških in programskih dokumentih, ki opredeljujejo strateške usmeritve in priporočila
državam članicam. Države članice po načelu subsidiarnosti te usmeritve umeščajo v svoje družbene in gospodarske strategije,
dokumente, programe ali akcijske načrte.
2.1 Državni dokumenti
– SRS 2030,
– Strategija dolgožive družbe,11
– S4 – Slovenska strategija pametne specializacije,
– Smernice za izvajanje ukrepov Aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2021–2025,12
– Nacionalna strategija za razvoj bralne pismenosti 2019–2030,13
– Smernice za izvajanje Strategije spretnosti za Slovenijo: izboljševanje upravljanja izobraževanja odraslih v Sloveniji,14
– Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020–2030 (ReNPVO20–30),15
2.2 Mednarodni dokumenti in priporočila
– Agenda 2030,16
– Evropski zeleni dogovor,17
– Program znanj in spretnosti za Evropo za trajnostno konkurenčnost, socialno pravičnost in odpornost (Skills Agenda),18
– Evropski izobraževalni prostor (European Education Area – EEA 2020),19
– Akcijski načrt za digitalno izobraževanje (Digital Education Action Plan, 2021–2027),20
– Poti izpopolnjevanja – nove priložnosti za odrasle,21
– Zelena knjiga o staranju22 (spodbujanje solidarnosti in odgovornosti med generacijami)
– Evropski steber socialnih pravic,23
– Akcijski načrt za evropski steber socialnih pravic,24
– Priporočilo Komisije (EU) 2021/402 z dne 4. marca 2021 o učinkoviti aktivni podpori zaposlovanju (EASE) po krizi zaradi
COVID-19,25
– Priporočilo Sveta z dne 30. oktobra 2020 o Mostu do delovnih mest – okrepitev jamstva za mlade in nadomestitvi Priporočila
Sveta z dne 22. aprila 2013 o vzpostavitvi jamstva za mlade.26
Kratka vsebina naštetih dokumentov, povezana z izobraževanjem odraslih, je v prilogi 2.

11 Strategija dolgožive družbe, 2017, UMAR: https://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/publikacije/kratke_analize/Strategija_dolgozive_druzbe/Strategija_dolgozive_druzbe.pdf.
12 Smernice za izvajanje ukrepov Aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2021–2025. MDDSZ, 2020. https://www.gov.si/teme/
aktivna-politika-zaposlovanja/
13 Nacionalna strategija za razvoj bralne pismenosti 2019–2030, 2019: https://www.gov.si/novice/2020-01-15-nacionalna-strategijaza-razvoj-bralne-pismenosti-za-obdobje-2019-2030/.
14 Smernice za izvajanje Strategije spretnosti za Slovenijo: izboljševanje upravljanja izobraževanja odraslih v Sloveniji: https://www.
oecd.org/skills/nationalskillsstrategies/Skills-Strategy-Implementation-Guidance-for-Slovenia-Executive-Summary-Slovenian.pdf
15 Uradni list RS, št.18/20: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0603?sop=2020-01-0603
16 Agenda 2030, OZN, https://sdgs.un.org/2030agenda
17 Evropski zeleni dogovor, 2019, Evropska komisija, https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sl
18 Employment, Social Affairs & Inclusion, European Comission, https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=en
19 Education and Training, European Comission, https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_en
20 Digital Education Action Plan (2021-2027). European Comission, https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en
21 Poti izpopolnjevanja: nova priložnost za odrasle. Evropska komisija. https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1224&langId=sl
22 Green Paper on Ageing: Fostering solidarity and responsibility between generations. 2021. European Comission. https://ec.europa.
eu/info/files/green-paper-ageing-fostering-solidarity-and-responsibility-between-generations_en
23 Evropski steber socialnih pravic. Evropska komisija. https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-andmonetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_sl.
24 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=COM%3A2021%3A102%3AFIN&qid=1614928358298
25 Priporočilo Komisije (EU) 2021/42 z dne 4. marca 2021 o učinkoviti aktivni podpori zaposlovanju (EASE) po krizi zaradi COVID-19.
C/2021/1372. OJ L 80, 8. 3. 2021 (EUR-Lex - 32021H0402 - EN - EUR-Lex (europa.eu).
26 Council Recommendation of 30 October 2020 on A Bridge to Jobs – Reinforcing the Youth Guarantee and replacing the Council
Recommendation of 22 April 2013 on establishing a Youth Guarantee (2020/C 372/01
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3. Družbeno-gospodarski položaj in vplivi na razvoj izobraževanja odraslih
Vlada RS je potrdila predlog Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost (april 2021)27 (v nadaljnjem besedilu: NOO), ki
je eden od temeljev za uspešno okrevanje in dolgoročni razvoj naše države po zastoju, ki ga je povzročila pandemija COVID-19.
Slovenija se je že pred tem soočala z nekaterimi razvojnimi tveganji, saj so na določenih področjih gibanja odstopala od usmeritev
SRS 2030. Med njimi izstopa zlasti počasno odzivanje na tehnološke, demografske in podnebne spremembe.
Rast investicij in še zlasti produktivnosti, ki je ključni dolgoročni dejavnik gospodarskega razvoja in blaginje prebivalstva,
je po finančni in gospodarski krizi v Sloveniji ostala skromna. Rast produktivnosti je v preteklem obdobju temeljila predvsem na
povečevanju zaposlenosti. Možnost takega gospodarskega napredka bo srednjeročno omejena, predvsem zaradi demografskih
sprememb in vpliva pandemije COVID-19, zato se bo Slovenija osredotočila na vlaganja v reforme in naložbe, ki bodo pripomogle
k povečanju produktivnosti za doseganje razvitosti EU 27. Inovacije so dolgoročno najpomembnejši dejavnik produktivnosti, vendar
so se v naši državi vlaganja na tem področju zmanjševala, prepočasno je bilo tudi uvajanje najzahtevnejših tehnoloških rešitev
za digitalno preobrazbo.
Z vidika blaženja podnebnih sprememb so največji izziv nadaljnje povečevanje izpustov toplogrednih plinov iz prometa,
večletna stagnacija rabe obnovljivih virov energije, nezadostno uvajanje sprememb v smeri krožnega gospodarstva in premalo
trajnostna raba prostora.
Po kazalnikih staranja Slovenija ne odstopa veliko od povprečja EU, kljub temu pa se ob neprilagojenih sistemih socialne zaščite pričakuje višja rast izdatkov, povezanih s staranjem prebivalstva. Zaradi demografskih sprememb se je v obdobju konjunkture
zaostrilo pomanjkanje ustrezne delovne sile, ki srednjeročno, tudi v luči hitrih tehnoloških sprememb, postaja vse pomembnejši
omejitveni dejavnik nadaljnjega razvoja. V državi občutimo pomanjkanje ustreznega znanja in spretnosti ter segmentacijo trga dela
za mlade. To zahteva ustrezen odziv predvsem pri prilagajanju izobraževalnih programov potrebam družbe in gospodarstva in pri
oblikovanju spodbudnega okolja za privabljanje in ohranjanje delovne sile z ustreznimi znanji in spretnostmi. Zaradi demografskih
gibanj in tehnološkega razvoja je velikega pomena tudi krepitev VŽU.
NOO vključuje naslednje sklope reformnih in naložbenih ukrepov: zeleni prehod, digitalno preobrazbo, pametno, trajnostno
in vključujočo rast in zdravstvo in socialno varnost, ki se odzivajo na šest sklopov izzivov, kot jih je prepoznala EU.
Naštete spremembe posredno ali neposredno vplivajo na načrtovanje podsistemov, med njimi tudi izobraževalnega, v okviru
katerega ima uresničevanje zasnove VŽU zelo pomembno vlogo. Razvojno okolje, v katerem bo delovalo izobraževanje odraslih
v prihodnje, je težko napovedovati za daljše obdobje. To posebej velja v okoliščinah, ki jih je povzročila pandemija COVID-19.
Svetovno gospodarstvo in druge podsisteme pogojujejo velike spremembe v svetu, kot so:
a. Demografski razvoj
Demografska struktura prebivalstva v Sloveniji (preglednica 1) kaže povečevanje povprečne starosti in deleža starejših od 65
let. Indeks staranja (razmerje med starejšimi od 65 let in mladimi do 14 let), je v letu 2019 znašal že 132,9 (pri ženskah celo 156,7),
v letu 2000 pa 87,8.
Preglednica 1: Prebivalstvo Slovenije po povprečni starosti in spolu, 2013–2019
Prebivalstvo: starost, spol, delež, indeks

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Povprečna starost (leta)

42,2

42,4

42,6

42,9

43,1

43,3

43,4

Moški

40,6

40,9

41,1

41,4

41,6

41,8

41,9

Ženske

43,7

43,9

44,1

44,3

44,6

44,8

44,9

Delež prebivalcev, starih 65 let in več

17,3

17,7

18,2

18,7

19,1

19,7

20

Moški

14,1

14,6

15,1

15,7

16,2

16,8

17,1

Ženske

20,4

20,7

21,2

21,6

22,1

22,6

23

118,9

120,5

122,7

125,4

127,8

130,6

132,9

93,4

95,5

98,3

101,6

104,3

107,8

110,3

145,9

147

148,5

150,7

152,6

154,8

156,7

Indeks staranja
Moški
Ženske
Vir: SURS

Starostna struktura prebivalstva v Sloveniji se spreminja. Družba postaja dolgoživa: pričakovano trajanje življenja se podaljšuje, delež starejših od 65 let hitro narašča. V prihodnjih letih bodo ta gibanja še izrazitejša.
Projekcijska slika prebivalstva brez priselitev kaže, da se bo število otrok in mladine v izobraževanju v naslednjih desetih letih
zmanjšalo, delež starejših prebivalcev pa povečal. Projekcije Eurostata za Slovenijo napovedujejo, da se bo neto selitveni prirast s
4.000 v letu 2020 do leta 2030 zmanjšal na 2.500, potem pa narasel na 4.500 do leta 2050 in spet upadel na manj kot 2.000 na leto.
Ti tokovi bodo vplivali tudi na vrsto in obseg potreb po izobraževanju in usposabljanju, nanj pa bo vplivala tudi pandemija COVID-19.
b. Družbeno-gospodarski razvoj
Pri družbenem in gospodarskem razvoju je možnih več scenarijev, ki so v največji meri odvisni od gospodarskega razvoja
in izhoda iz pandemske krize COVID-19 ter ustreznosti odzivov na naraščajoče okoljske težave. Po optimističnem scenariju se
bo gospodarstvo preusmerilo v storitvene dejavnosti, vrhunsko znanje in okolju prijaznejšo tehnologijo z veliko večjim deležem
zaposlenih visoko usposobljenih delavcev. Po pesimističnem scenariju pa bomo ohranjali sedanje strukture gospodarjenja, povečevali okoljske obremenitve, večali porabo prostora, surovin in energije, kar vpliva na nižjo zahtevnost delovnih mest in manjšo
potrebo po izobrazbi.
c. Tehnološki razvoj
Tehnološki razvoj bo vplival na izobraževanje odraslih z naslednjim:
– rastjo potreb po dodatnem usposabljanju in stalnem posodabljanju znanja na vseh področjih in v dejavnostih (izginjanje
nekaterih poklicev in nadomeščanje z novimi, ki zahtevajo drugačno usposobljenost; z novim vzorcem razvoja so povezane tudi
nove storitve);
27

Nacionalni načrta za okrevanje in odpornost, 72. seja vlade 28. aprila 2021.
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– zagotavljanjem drugačnih metod učenja, ki so učinkovitejše od tradicionalnih;
– spreminjanjem dostopnosti do znanja (izobraževalne organizacije in učitelji niso več edini vir znanja; znanje, pridobljeno v
novih učnih okoljih, zahteva drugačna merila in postopke za vrednotenju predhodno pridobljenega znanja);
– z razvojem informacijsko-komunikacijske tehnologije (v nadaljnjem besedilu: IKT) se bodo povečale možnosti sodobnih
oblik učenja, kar spreminja vlogo strokovnih delavcev in izobraževalcev odraslih.
d. Potrebe in zahteve trga dela
Dogajanje na trgu dela bo vplivalo na potrebe po izobraževanju, usposabljanju, izpopolnjevanju in vrednotenju predhodno
pridobljenega znanja. Znaten vpliv bo imelo podaljševanje aktivne dobe, kar bo povečevalo povpraševanje po usposabljanju,
pridobivanju dodatnih zmožnosti in prilagajanju delovnih mest starejšim delavcem. Iz napovedi potreb, ki jih je pripravil Cedefop,
izhaja, da bo do leta 2030 v Republiki Sloveniji 49 % delovnih mest zahtevalo srednje kvalificirano delovno silo, 46 % visoko in
5 % nizko kvalificirano delovno silo.28 Zaradi pomanjkanja temeljnih zmožnosti pri znatnem deležu prebivalcev (PIAAC, 2016) z
nižjimi stopnjami izobrazbe je treba ustrezno uravnavati politiko izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja odraslih, da bo
ta ustrezala potrebam trga dela.
4. Izobrazbena sestava in aktivnost prebivalstva
Izobraževanje, usposabljanje in vključevanje v različne dejavnosti na področju izobraževanja odraslih (v nadaljnjem besedilu:
dejavnosti) so namenjeni krepitvi in razvoju človeškega, kulturnega in socialnega kapitala, ki ga po raziskavah lahko merimo z
ravnjo izobrazbe v odnosu do drugih dejavnikov, med katerimi je najpomembnejša aktivnost prebivalstva. Višje izobrazbene ravni
pozitivno vplivajo na razvoj posameznika na različnih področjih pri doseganju delovnih, osebnih in družbenih ciljev ter na večjo
aktivnost v VŽU.
4.1 Izobrazbena sestava prebivalstva Slovenije
Od leta 2011 do 2019 se je sestava prebivalstva Slovenije, starejšega od 15 let, spremenila, kot kažejo podatki v preglednicah
2 in 3. Povečanje deležev prebivalstva na posameznih stopnjah izobrazbe in starostnih razredih v največji meri lahko pripišemo
demografskim gibanjem, sedanji ureditvi izobraževalne politike in politike zaposlovanja.
Preglednica 2: Prebivalstvo Slovenije, staro 15 let in več, po stopnjah izobrazbe in po starostnih razredih za leto 2011
Starost
v letih/
SKUPAJ
izobrazba

%

15–24 let 229.830

12,9 2.661

1,2 97.307 42,3 21.596

25–49 let 762.262

42,8 8.165

50–64 let 428.300
65 +

338.944

SKUPAJ

1.759.336 98,8 77.971

nedokon
%
čana OŠ

OŠ

%

Nižja,
srednja %
poklicna

Štiriletna
srednja
%
strokovna
in splošna

9,4 101.757

Višješolska %

Visoko
šolska

%

44,3 1.160

0,5 5.349

2,3

1,1 105.560 13,8 182.525 23,9 267.943

35,2 39.100

5,1 158.969

20,9

24,1 20.570

4,8 113.174 26,4 121.825 28,4 104.323

24,4 27.717

6,5 40.691

9,5

19,0 46.575

13,7 119.067 35,1 80.891

17,0 16.244

4,8 18.439

5,4

30,2 84.221

4,8 223.448

12,7

23,9 57.728

4,4 435.108 24,7 406.837 23,1 531.751

Vir: SURS
Preglednica 3: Prebivalstvo Slovenije, staro 15 let in več, po stopnjah izobrazbe in starostnih razredih za leto 2019
Starost
v letih

Nižja,
srednja %
poklicna

%

nedokon
%
čana OŠ

15–24 let 196.887

10,5

1.959

0,1 82.969 4,5

19.407

25–49 let 757.254

40,5

5.566

0,3 56.835 3,1

50–64 let 479.476

25,6

10.072

65 +

438.174

23,4

34.499

SKUPAJ

1.871.791 100,0 52.096

SKUPAJ

OŠ

%

Štiriletna
srednja
%
strokovna
in splošna

1,0 75.617

Višješolska %

Visoko
šolska

%

4,1 2.092

0,1 14.843

0,8

143.969 7,7 240.875

12,9 36.991

2,0 273.018

14,1

0,5 84.725 4,6

129.982 7,0 130.932

7,0 30.386

1,6 93.379

5,0

1,9 130.373 7,0

106.110 5,7 85.979

4,6 25.120

1,3 56.093

3,0

28,6 94.589

5,0 437.333

22,9

2,8 354.902 19,2 399.468 21,4 533.403

Vir: SURS
Slika 1 prikazuje primerljivost izobrazbene strukture prebivalstva po starostnih razredih, kjer je viden najvišji porast števila
prebivalstva s terciarno izobrazbo v vseh starostnih razredih. V primerljivih letih 2011 in 2019 je viden največji porast prebivalstva
z nižjo poklicno, srednješolsko in visokošolsko izobrazbo v starostni kategoriji 50 let in več. V starostnih kategorijah 25 do 49 let
pa se je znižal delež prebivalcev z nižjo in srednjo poklicno ter osnovnošolsko izobrazbo.

28

Slovenia 2020 Skills forecast. Cedefop. https://www.cedefop.europa.eu/files/skills_forecast_2020_slovenia.pdf
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Slika 1: Prebivalstvo Slovenije, staro 15 let in več, po stopnjah izobrazbe in starostnih razredih v letih 2011 in 2019

Vir: SURS
V nadaljevanju so prikazani podatki o izobrazbeni sestavi po spolu v starostnih razredih.
Primerjava izobrazbene sestave prebivalstva, starejšega od 15 let, po spolu za leti 2011 in 2019 je razvidna iz slike 2.
Od leta 2011 do 2019 se je najbolj povečal delež prebivalstva z višjo in visokošolsko izobrazbo, še posebej pri ženskah.
Delež prebivalcev z osnovnošolsko izobrazbo se je v tem obdobju zmanjšal, pri čemer je delež žensk z osnovnošolsko izobrazbo
in manj manjši kakor pri moških.
Slika 2: Prebivalstvo Slovenije, staro 15 let in več, po stopnjah izobrazbe in spolu v letih 2011 in 2019, v deležih

Vir: SURS
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4.2 Aktivnost prebivalstva
Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SURS) je ena od značilnosti prebivalstva nizka
stopnja aktivnosti starejših, predvsem žensk. Ta stopnja se zaradi demografskih gibanj povečuje, vendar je v veliki meri odvisna
tudi od stopnje izobrazbe.
4.2.1 Aktivnost prebivalstva po statusu, starosti in spolu
Slika 3 kaže na naslednje vrzeli v letu 2019:
– delež aktivnih, starejših od 50 let, je zelo majhen;
– delež brezposelnih raste s starostjo in je visok v starostni skupini 50–64 let;
– delež neaktivnih je največji v starostni skupini 25–49 let.
Slika 3: Aktivnost prebivalstva po statusu, starosti in spolu v letu 2019, v deležih

Vir: SURS
4.2.2 Aktivnost prebivalstva po statusu, izobrazbi in spolu
Dostopni so podatki za prebivalstvo, starejše od 15 let, po spolu, ne pa po starostnih skupinah.
Med moškimi je bilo leta 2011 približno 134.000 starejših od 65 let (od teh 97 % upokojencev), leta 2019 pa 176.000
(97 % upokojencev). Med ženskami je bilo leta 2011 približno 204.000 starejših od 65 let (92 % upokojenk), leta 2019 pa
237.000 (97 % upokojenk). Preglednica 4 prikazuje izobrazbeno sestavo starejših od 65 let za leti 2011 in 2019 v deležih, iz
katere izhaja, da se je v tem obdobju izobrazbena sestava izboljšala.
Preglednica 4: Izobrazba starejših od 65 let v deležih v letih 2011 in 2019
Osnovnošolska in manj

Srednješolska (nižja poklicna,
poklicna, štiriletna) skupaj

Višje- in visokošolska skupaj

Spol/leto

2011

2019

2011

2019

2011

2019

Moški

30,2

25,3

54,5

57,7

15,4

17

Ženske

61,1

50,8

32,0

38,2

6,9

11,1

Vir: SURS
Slika 4 prikazuje deleže zaposlenih moških po izobrazbi in kaže, da izobrazbena raven pomembno vpliva na aktivnost prebivalstva. Med moškimi, starimi več kot 15 let, z dokončano osnovnošolsko izobrazbo je 45 % neaktivnih (36 % upokojenih in 9 % drugih), medtem ko je med višje- in visokošolsko izobraženimi delež neaktivnih 21- % (18 % upokojenih in 3 % drugače neaktivnih).
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Slika 4: Prebivalci – moški, stari 15 let in več, po izobrazbi in delovni aktivnosti v letu 2019, v deležih

Vir: SURS
Pri ženskah je stopnja aktivnosti še bolj odvisna od ravni izobrazbe, kar kaže slika 5. Kar 68 % žensk, starejših od 15 let, z
največ osnovnošolsko izobrazbo je neaktivnih (od teh 58 % upokojenih in 10 % drugače neaktivnih), medtem ko je delež neaktivnih
žensk pri višje- in visokošolsko izobraženih 17- % (13 % upokojenih in 4 % drugače neaktivnih).
Slika 5: Prebivalci – ženske, stare 15 let in več, po izobrazbi in delovni aktivnosti v letu 2019, v deležih

Vir: SURS
4.3 Izobrazbena sestava brezposelnih
Raven dosežene izobrazbe je po raziskavah dejavnik, ki najbolj izrazito kaže razlike v delovni aktivnosti prebivalstva. Po podatkih Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: ZRSZ) (obdobje 2014–2019; slika 6) je največji delež
brezposelnih s končano osnovnošolsko izobrazbo ali manj, iz česar se da sklepati, da so te osebe težje zaposljive. V zadnjih letih
se ta delež sicer zmanjšuje, kar je verjetno posledica tega, da vse več oseb dokonča osnovno šolo. Sledi delež oseb s srednjo
poklicno in štiriletno srednješolsko izobrazbo.
Preglednica 5 in slika 6 kažeta, da raven dosežene izobrazbe vpliva na brezposelnost, saj se deleži po različnih dokončanih
ravneh izobrazbe precej razlikujejo. Nizka izobrazba brezposelnim osebam otežuje ponovno vključevanje na trg dela, zato je za
to skupino bistveno, da pridobijo in krepijo sposobnosti, znanje in spretnosti za izboljšanje zaposlitvenih možnosti ter povečanje
konkurenčnosti na trgu dela. Vključevanje nizko izobraženih brezposelnih na trg dela zahteva poglobljeno obravnavo. Zaradi
pomanjkanja znanja in spretnosti se ta skupina povezuje še z dolgotrajno brezposelnostjo in vse to kaže na nujnost vključevanja
v nadaljnje izobraževanje. Pri tej skupini brezposelnih povprečno brezposelnost dalj traja kakor pri drugih skupinah (v letu 2019
37,3 meseca).
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Obenem to kaže na potrebo po večjem sodelovanju pri načrtovanju in izvajanju skupnih ukrepov in instrumentov na ravni
različnih politik, socialnih partnerjev in drugih deležnikov na državni in lokalni ravni. Ker imamo v Sloveniji strukturno brezposelnost,
je takšno sodelovanje ključno pri oblikovanju ustreznih programov za potrebe trga dela, za lažji in hitrejši prehod v zaposlitev.
Preglednica 5: Registrirano brezposelni po izobrazbi od leta 2014 do 2019
Izobrazba/leto

2014

Skupaj registrirano brezposelni – povprečje
posameznega leta

2015

2016

2017

2018

2019

120.109

112.726

103.152

88.648

78.474

74.178

– osnovnošolska izobrazba in manj

33.789

32.259

30.186

26.670

24.341

23.449

– poklicna izobrazba

34.068

30.886

27.643

23.381

20.448

19.273

– štiriletna srednješolska izobrazba

33.024

30.885

27.478

22.614

20.105

18.840

– višje- in visokošolska izobrazba
Vir: ZRSZ

19.229

18.697

17.845

15.983

13.580

12.616

Od tega:

Slika 6: Dosežena raven izobrazbe registrirano brezposelnih od leta 2014 do 2019, v deležih

Vir: ZRSZ
5. Dosežki ReNPIO13–20 in mednarodna primerjava
Za oceno stanja izobraževanja odraslih v največji meri uporabljamo uradne statistične podatke, poleg tega pa tudi druge
podatkovne baze in vsebinske vire. Analiza uresničevanja ReNPIO13–20 je pokazala, da uresničevanje ciljev, programov in dejavnosti pripomore k razvoju področja ter dvigu izobraženosti, usposobljenosti in zmožnosti odraslih za osebni razvoj, zaposljivost
in vključenost v družbo. Žal pa po doseganju krovnega kazalnika, vključenosti odraslih v VŽU od 25 do 24 let (ADS), v tem obdobju nismo napredovali, kar pomeni, da zastavljeni ukrepi niso dovolj podprli vključevanja odraslih v VŽU. Kvantitativni dosežki
ReNPIO13-21 so povzeti v nadaljevanju.
5.1 Doseganje krovnih kazalnikov
5.1.1 Prvi kazalnik: Vključenost odraslih v VŽU v starosti od 25 do 64 let
Ta kazalnik dobimo z uporabo raziskave Aktivno in neaktivno prebivalstvo (ANP), ki v evropskih državah vsako leto meri
vključenost odraslih v katero koli obliko VŽU v štirih tednih pred anketiranjem, podatke pa objavlja Eurostat.
V Sloveniji je udeležba prebivalstva v VŽU v starosti od 25 do 64 let v VŽU s 16 % v letu 2011 padla na 11,2 % v letu 2019.
V letu 2020 je dosegla najnižji delež, 8,4 %. Razlogov za nedoseganje zastavljenega kazalnika je več in je predmet nadaljnjega
raziskovanja. Znaten padec v letu 2020 pripisujemo pandemiji COVID-19, saj je v državah članicah EU podobno. Slovenija je prvič
v 10 letih pod evropskim povprečjem. V preglednici 6 o vključenosti odraslih v VŽU od leta 2011 do 2020 so poleg podatkov za
Slovenijo prikazani tudi podatki o povprečju EU 27 in za države, s katerimi se država pogosto primerja.
Preglednica 6: Vključenost odraslih v VŽU od leta 2011 do 2020, izbrane države EU
Država/leto

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

EU 27

8,1

8,2

9,9

10,1

10,1

10,3

10,4

10,6

10,8

9,2

Danska

32,3

31,6

31,5

31,9

31,5

28

26,9

23,5

25,3

20,5

Nemčija

7,9

7,9

7,9

8

8,1

8,5

8,4

8,2

8,2

8,0

Estonija

11,9

12,8

12,6

11,6

12,4

15,7

17,2

19,7

20,2

17,1

Hrvaška

3,1

3,3

3,1

2,8

3,1

3

2,3

2,9

3,5

3,2
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2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Italija

5,7

6,6

6,2

8,1

7,3

8,3

7,9

8,1

8,1

7,2

Madžarska

3,0

2,9

3,2

3,3

7,1

6,3

6,2

6

5,8

5,1

Avstrija

13,5

14,2

14,1

14,3

14,4

14,9

15,8

15,1

14,7

11,7

Slovenija

16,0

13,8

12,5

12,1

11,9

11,6

12

11,4

11,2

8,4

Slovaška

4,1

3,2

3,1

3,1

3,1

2,9

3,4

4

3,6

2,8

Finska

23,8

24,5

24,9

25,1

25,4

26,4

27,4

28,5

29

27,3

Švedska

25,3

27,0

28,4

29,2

29,4

29,6

30,4

31,4

34,3

28,6

Vir: EUROSTAT
Vključenost odraslih v VŽU je v tesni povezavi z izobrazbo in starostjo, kar je razvidno iz preglednic 7 in 8, ki prikazujeta
podatke za iste države kot v preglednici 6 in povprečje EU 27, stopnjo vključenosti odraslih v VŽU glede na izobrazbo in starost
(ANP 2010 in 2019). Razlike v deležih udeležbe v VŽU so med najbolj in najmanj izobraženimi izrazite v izbranih državah, kar
velja tudi za Slovenijo. Odrasli, ki imajo več kot srednješolsko izobrazbo, se mnogo več izobražujejo kakor tisti, ki take izobrazbe
nimajo. Raziskava PIAAC je pokazala, da so spretnosti, ki jih odraslih uporabljajo in krepijo zaradi življenja in dela, odvisne od več
socio-demografskih dejavnikov in ne le od stopnje izobrazbe.29
Preglednica 7: Vključenost odraslih v VŽU po izobrazbi v deležih, izbrane države EU (ISCED)30
2010
Skupaj

2019
ISCED
0–2

ISCED
3-4

ISCED
5–8

ISCED
5–8/0–2

Skupaj

ISCED
0–2

ISCED
3-4

ISCED
5–9

ISCED
5–8/0–2

EU 27

9,3

3,9

8,2

17,1

4,4

10,8

4,5

8,9

19

4,2

Danska

32,7

23,8

30,7

41,2

1,7

25,3

17,7

22,6

31,4

1,8

Nemčija

7,8

2,9

7,1

12

4,1

8,2

4,1

7

12,4

3,0

Estonija

11

2

7,7

18,6

9,3

20,2

9,2

14,7

29,2

3,2

Italija

6,2

1,3

8,1

16,1

12,4

8,1

2,1

8,8

18,3

8,7

3

0,7

2,9

5,3

7,6

5,8

2,5

4,8

10

4,0

Avstrija

13,8

4,6

12,7

26,1

5,7

14,7

5,7

10,8

24,5

4,3

Slovenija

16,4

3,5

15

28,9

8,3

11,2

2,3

7,7

20

8,7

23

9,8

21,2

31

3,2

29

16,8

24

36,4

2,2

24,7

16

21,4

34,1

2,1

34,3

23,7

28,6

43,2

1,8

Madžarska

Finska
Švedska

Vir: EUROSTAT
ISCED 5-8/0-2 v preglednici pomeni razmerje med udeleženci z izobrazbo ISCED 5–8 in udeleženci z izobrazbo 0–2. Izid
kaže, da se je v Sloveniji v letu 2019 udeležilo katere koli oblike organiziranega izobraževanja ali učenja 8,7-krat več prebivalcev
s terciarno izobrazbo kakor tistih z osnovnošolsko ali nižjo poklicno izobrazbo, medtem ko je to razmerje med Danci v letu 2020
1,7, na Švedskem 1,6, v Estoniji in na Madžarskem pa 3,7.
Starost je bila v dosedanjih empiričnih preučevanjih pomembna napovedovalka udeležbe prebivalstva v VŽU. Podatki kažejo, da s starostjo raven udeležbe prebivalstva v VŽU pada, vendar ne linearno in ne z enako jakostjo v posameznih državah; v
Sloveniji je ta zelo izrazita.
Preglednica 8: Vključenost odraslih v VŽU po starosti, v odstotkih, izbrane države EU
Starostni razred

25–34 let

35–44 let

45–55 let

55–64 let

Leto

2010

2019

2010

2019

2010

2019

2010

2019

EU 28

15,8

17,9

9,3

11,6

7,5

9,7

4,6

6,7

Danska

42,6

34,7

32,6

25,6

31,2

22,5

25,1

18,3

Nemčija

17,4

18,2

6,7

7,4

5,3

5,3

3,0

3,3

Estonija

17,5

29,9

12,3

22,3

8,6

16,9

4,7

10,6

Hrvaška

9,8

9,7

1,7

3,1

0,5

1,4

0,1

0,5

Italija

13,1

15,3

5,3

7,6

4,4

6,6

2,5

4,8

29 Raziskava spretnosti odraslih PIAAC v Sloveniji 2016 – ključni poudarki: https://www.oecd.org/skills/piaac/Skills-Matter-SloveniaSlovenian-Version.pdf
30 ISCED: International Standard Classification of Education (Mednarodna standardna klasifikacija izobraževanja).
ISCED 0-2: osnovnošolska in nižja poklicna izobrazba.
ISCD 3-4: srednja poklicna, štiriletna srednja in višja strokovna izobrazba.
ISCED 5-8: višja in visoka izobrazba, specializacija, magisterij in doktorat.
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25–34 let

35–44 let

45–55 let

55–64 let

2010

2019

2010

2019

2010

2019

2010

2019

Madžarska

7,4

9,7

2,7

5,9

1,3

5,2

0,3

2,5

Avstrija

23,0

24,4

14,1

15,1

11,4

12,1

6,7

7,6

Slovenija

29,6

18,1

17,4

12,1

11,1

9,6

6,4

6,0

Slovaška

6,4

5,9

2,7

3,9

1,6

3,0

0,7

1,5

Finska

33,7

37,8

25,4

31,8

21,6

27,3

13,0

19,3

Švedska

34,4

42,1

25,5

35,5

22,4

33,2

16,7

24,9

Vir: EUROSTAT
Podatki o vključenosti v VŽU glede na starost kažejo:
– pri odraslih (25–34 let) je bila stopnja vključenosti v VŽU v letu 2010 veliko višja (29,6 %) od povprečja EU (15,8 %) ter
primerljiva s Švedsko (34,4 %) in Finsko (33,7 %). Do leta 2019 je v Sloveniji viden velik padec (18,1 %);
– pri odraslih v starostnih kategorijah 35–44, 45–55 in 55–64 let se je stopnja vključenosti v VŽU od leta 2010 do leta 2019
znižala, medtem ko se je povprečje EU 28 v navedenih kategorijah povišalo;
– pri odraslih (55–64 let) je Slovenija pod povprečjem EU 28.
5.1.2 Drugi kazalnik: Delež vključenosti odraslih v VŽU
Ta kazalnik dobimo s pomočjo Ankete o izobraževanju odraslih (AIO), ki meri vključenost odraslih v VŽU v dvanajstih mesecih
pred anketiranjem. V obdobju ReNPIO13–20 so bila merjenja vsaka tri do pet let.
V Sloveniji se je delež vključenosti odraslih v VŽU v starosti od 25 do 64 let s 36 % v letu 2011 povečal na 46 % v letu 2016.
Rezultati, pridobljeni z zadnjimi tremi anketiranji, kažejo, da smo cilj dosegli že leta 2016: 2006 (25–64 let): 40 %; 2011
(25–64 let): 36 %; 2016 (25–64 let): 46 %.
Iz slike 7 spodaj lahko razberemo, da najbolj zaostajamo pri vključevanju starejših v VŽU. Delež vključenih odraslih v VŽU
se s starostjo občutno zmanjšuje. To posebej velja za starejše od 55 let, čeprav podatki na sliki za vse starostne skupine kažejo,
da je stanje v letu 2016 znatno boljše od leta 2007 in 2011.
Slika 7: Udeležba odraslih v VŽU v 12 mesecih pred anketiranjem glede na starost, v letih 2006, 2011 in 2016, v deležih

Vir: EUROSTAT
5.2 Doseganje ciljev po prednostnih področjih
5.2.1 Prvo prednostno področje: splošno izobraževanje odraslih
Delež odraslih v starosti od 25 do 64 let, vključenih v splošno izobraževanje, se je s 5 % v letu 2011 povečal na več kot 8 %
v letu 2020.31
5.2.2 Drugo prednostno področje: izobraževanje za dvig izobrazbene ravni
A. Osnovnošolska izobrazba
Preglednica 9 spodaj kaže, da se je v letu 2019 delež prebivalstva, starejšega od 15 let, z nedokončano osnovnošolsko
izobrazbo s 4,4 % v letu 2011 zmanjšal na 2,95 %.
31 Podatkovna baza za spremljanje uresničevanja ReNPIO pri ACS vključuje le programe, ki jih je sofinanciral MIZŠ, ne pa tudi
programov izobraževanja odraslih iz ukrepov drugih ministrstev.
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Preglednica 9: Število in deleži prebivalcev, starejših od 15 let, z nedokončano osnovnošolsko izobrazbo v letih 2011 in 2019
Prebivalci z nedokončano osnovnošolsko izobrazbo
Leto

Starost

Število

Delež

15+

77.971

4,43

2011

15–64

31.396

2,21

15–49

10.826

1,09

2019

15+

52.096

2,95

15–64

17.597

1,30

15–49

7.525

0,83

Vir: SURS
B. Srednješolska izobrazba
Delež odraslih v starosti od 25 do 64 let z dokončano vsaj štiriletno srednješolsko izobrazbo se je s 57 % v letu 2011 povečal
na 62,8 % v letu 2020. Preglednica 10 spodaj kaže število in deleže prebivalcev po starostnih skupinah.
Preglednica 10: Prebivalci po starostnih skupinah z vsaj štiriletno srednješolsko izobrazbo, v deležih za leto 2020
Starostna skupina

Delež štiriletne SŠ in več

25–29 let

80,1

30–34 let

77,0

35–39 let

72,4

40–44 let

66,7

45–49 let

61,1

50–54 let

56,0

55–59 let

50,8

60–64 let

42,6

SKUPAJ

62,8

Vir: SURS
Primerjava s povprečjem EU 28 in drugimi evropskimi državami kaže, da je v Sloveniji delež odraslih, starih od 25 do 64 let, z
dokončano vsaj srednjo strokovno izobrazbo nad evropskim povprečjem. Podatki za leto 2017 so razvidni iz preglednice 11 spodaj.
Preglednica 11: Prebivalci s srednješolsko izobrazbo in več v deležih po državah za leto 2017
Država

Delež starih 25–64 let

EU 28

75

Danska

81

Nemčija

87

Estonija

90

Italija

63

Madžarska

54

Avstrija

86

Slovenija

90

Slovaška

91

Finska

89

Švedska

83

Vir: Education at a Glance 2020
C. Terciarna izobrazba
Delež prebivalcev v starosti med 30 in 34 let z dokončano terciarno izobrazbo se je s 37,9 % leta 2011 povečal na 46,9 % leta
2020 in je presegel cilj (40 %) EU, ki je bil postavljen za leto 2020 (preglednica 12).
Preglednica 12: Delež prebivalcev (30–34 let) s terciarno izobrazbo: EU, Slovenija in izbrane države EU, v letih 2011 in 2020
Država

2011

2020

EU 27

33,4

40,9

Slovenija

37,9

46,9

Danska

41,3

49,8
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Država

2011

2020

Estonija

40,2

44,3

Hrvaška

23,9

34,7

Italija

20,4

27,8

Avstrija

23,6

41,6

Finska

46,0

49,6

Švedska

46,8

52,2

Vir: EUROSTAT
5.2.3 Tretje prednostno področje: usposabljanje za potrebe dela
Cilja, da se bo polovica brezposelnih vključila v programe za povečevanje zaposlitvenih zmožnosti, nismo dosegli. Deleži
vključenih v ukrepe aktivne politike zaposlovanja (v nadaljnjem besedilu: APZ) so razvidni v preglednici 13, kjer je viden največji
padec med letoma 2018 in 2019.
Preglednica 13: Brezposelni, vključeni v programe APZ, od leta 2012 do 2019
Število vključenih/leto
Povprečno število
brezposelnih
Vključeni v ukrepe APZ
Delež v %

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

110.183

119.827

120.109

112.726

103.152

88.648

78.474

74.174

29.191

38.654

37.728

22.960

20.386

25.038

31.615

27.715

26,5

32,3

31,4

20,4

19,8

28,2

40,3

37,4

Vir: MDDSZ, Letna poročila o ukrepih države na trgu dela
V letu 2019 se je v primerjavi z letom 2018 število vključitev v ukrepe APZ glede na povprečno število brezposelnih zmanjšalo
za 2,9 odstotne točke (3.900 oseb), kar je predvsem posledica spremenjene strukture brezposelnih v evidencah zavoda, v katerih
je ostajala težavna struktura brezposelnih, predvsem z večjimi potrebami po intenzivni obravnavi, saj te osebe pri vstopanju na trg
dela ovira kombinacija različnih omejitev.
5.3 Mednarodna raziskava o spretnostih odraslih – PIAAC
Raziskava PIAAC je potekala pod okriljem OECD in se umešča v okvir uresničevanja Strategije o zmožnostih za delo (OECD
Skills Strategy), ki jo je Svet ministrov OECD (MCM) sprejel maja 2012.
Rezultati v 39 državah, vključenih v tri kroge,32 so objavljeni v publikaciji OECD Skills Studies Skills Matter Additional Results
from the Survey on Adult Skills.33 Raziskava je največja mednarodna raziskava o stanju in uporabi zmožnosti odraslih med 16.
in 65. letom.
Podatki PIAAC so za Evropsko komisijo pomembni za oblikovanje ciljne vrednosti o spremljanju napredka v spretnostih odraslih v državah članicah. Podatki za 22 držav EU so vključeni v Adult Education and Training in Europe Eurydice Report 2020.34
V letu 2014 so bili podatki za 17 držav že vključeni tudi v Education and Training Monitor.35
V raziskavi PIAAC se je s primerljivimi nalogami neposredno merila razvitost spretnosti za obdelavo informacij, to pomeni
besedilne in matematične spretnosti ter spretnosti reševanja problemov v tehnološko bogatih okoljih. Pri tem se je želelo izvedeti
čim več o tem, kako dobro odrasli rešujejo testne naloge, povezane z branjem, razumevanjem besedil, računanjem, reševanjem
problemov z uporabo računalnika. Raziskava je med drugim pokazala, »kakšna je raven teh spretnosti pri aktivnem delu populacije od 16 do 65 let v primerjavi z drugimi državami«, »koliko teh spretnosti izkoristijo delodajalci« in tudi »kaj vpliva na razvoj in
usihanje spretnosti in kako bi lahko te spretnosti prebivalstva še razvijali«.36 Rezultati raziskave so pokazali, da so dosežki odraslih
v Sloveniji na vseh področjih merjenih spretnosti pod povprečjem držav OECD in EU. Delež odraslih, ki dosegajo najnižje ravni
spretnosti, je v Sloveniji večji, kakor je povprečje v državah OECD. Po drugi strani je delež odraslih, ki dosegajo najvišje ravni
spretnosti, pod povprečjem OECD.
Rezultate za Slovenijo po ravneh besedilnih spretnosti v primerjavi z izbranimi državami in povprečjem OECD kaže pregled
nica 14. Primerjava dosežkov sodelujočih držav je razvidna iz preglednice 16 v prilogi 4. Dosežki odraslih v besedilnih spretnostih
so prikazani s petstopenjsko lestvico.37
Slovenija je sodelovala v drugem krogu raziskave.
OECD Skills Studies Skills Matter Additional results from the Survey on Adult Skills 2019: file:///D:/ESTERA/PIAAC%20SKUPNA%20MAPA/OBJAVE%20PIAAC%202018/Skills_Matter_Additonal_Results_from_the_Survey_of_Adult_Skills_ENG.pdf
34 http://www.efad.org/media/1263/eurydice-report_adult-education-and-training-i-europe_2015.pdf
35 Education and Training Monitor 2014: https://op.europa.eu/sl/publication-detail/-/publication/48160599-0428-4c53-86f94e91ab2940c5/language-en
36 Rezultati za Slovenijo so objavljeni tudi v raziskovalnem poročilu Poročilo o raziskavi Spretnosti odraslih Tematske študije, 2018
in monografiji Spretnosti odraslih, 2018.
37 Pod prvo ravnjo: besedilo nima nobenih značilnosti, ki so lastne digitalnim besedilom. prva raven: zahtevana informacija je enaka
ali podobna informaciji iz vprašanja, obvlada osnovno besedišče, prisotnih malo ali nič motečih informacij; druga raven: išče ujemanje med
besedilom in informacijami, prisotnih nekaj nasprotujočih informacij, navigira znotraj digitalnega besedila; tretja raven: besedila so zgoščena in daljša, prepozna, interpretira ali ovrednoti eno ali več informacij, pogosto sklepa, izlušči pomen in zanemari nebistveno, pogosto
so prisotne nasprotujoče si informacije; 4/5. raven: poveže, interpretira ali sintetizira informacije iz daljših besedil, kompleksno sklepa in
uporabi splošno znanje, pogoste so pogojne informacije, moteče informacije so na videz enake kot prave. Povezuje več zgoščenih besedil, sintetizira podobne ali nasprotujoče si informacije, ocenjuje zanesljivost virov, prepozna prefinjene retorične namige, pri sklepanju si
pomaga s splošnim strokovnim znanjem.
32
33
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Preglednica 14: Deleži odraslih po ravneh v besedilnih spretnostih v Sloveniji v primerjavi z državami in povprečjem OECD
Države

Pod 1. ravnjo

1. raven

2. raven

3. raven

4/5. raven38

Italija

5,5

22,2

42,0

26,4

3,3

Madžarska

4,3

14,2

38,7

35,4

6,6

Avstrija

2,5

12,8

37,2

37,3

8,4

Nemčija

3,3

14,2

33,9

36,4

10,6

Danska

3,8

11,9

34,0

39,9

10,0

Republika Slovaška

1,9

9,7

36,2

44,4

7,4

2,01

11,00

34,27

40,60

11,73

Slovenija

6,0

18,9

37,7

31,2

5,6

Švedska

3,68

9,58

29,08

41,57

16,08

Finska

2,66

7,95

26,50

40,70

22,19

Madžarska

4,3

14,2

38,7

35,4

6,6

povprečje OECD

4,8

15,0

34,3

34,6

10,1

Estonija

Vir: Survey of Adult Skills (PIAAC, OECD, 2018)38
Deleži odraslih v Sloveniji, ki so dosegli prvo raven in manj pri besedilnih in matematičnih spretnostih ter reševanju problemov
v tehnološko bogatih okoljih v sodelujočih državah, in povprečje OECD so razvidni iz slike 8 v prilogi 4. Praviloma so odrasli, ki so
dosegli nizke matematične spretnosti, dosegli tudi nizke besedilne spretnosti. Obstajajo primeri, kjer so dosegli najnižje ravni samo
pri besedilnih ali samo pri matematičnih spretnostih (slika 8 v prilogi 4). Upoštevanje teh ugotovitev je pomembno pri načrtovanju
programov izobraževanja odraslih.
V Sloveniji je 18,4 % odraslih (povprečje OECD je 14,6 %) izjavilo, da nima izkušenj z računalniki oziroma osnovnega računalniškega znanja. Izmed odraslih, ki imajo izkušnje z računalnikom, je bilo 49,2 % takih, ki so dosegli le prvo raven ali manj pri
reševanju problemov v tehnološko bogatih okoljih (povprečje OECD je 42,9 %). Na prvi ravni so bili odrasli sposobni uporabljati le
splošno razširjene in znane tehnološke aplikacije, kot so za e-pošta in spletni brskalniki, ter reševati probleme, ki vključujejo malo
korakov, preprosto sklepanje in malo ali nič navigacije med različnimi aplikacijami. V Sloveniji se 6,3 % odraslih (povprečje OECD
je 9,6 %) ni odločilo za računalniško testiranje. To je razvidno iz slike 9 v prilogi 4.
6. Izzivi za ReNPIO 2022–2030
Analiza uresničevanja ReNPIO13-20, raziskava PIAAC, druge študije in predlogi vključenih ministrstev, socialnih partnerjev,
strokovne javnosti, izvajalcev in drugih deležnikov so pokazali na izzive v izobraževanju odraslih v RS, na katere bodo usmerjene
politike z ukrepi na ravni države do leta 2030:
1. Vključevanje odraslih v VŽU, s poudarkom na ranljivih skupinah, saj se v večji meri vključujejo bolj izobraženi oziroma tisti,
ki imajo dokončano najmanj štiriletno srednješolsko izobrazbo.
2. Razvoj različnih oblik učenja, izobraževalnih programov in dejavnosti ter novih pristopov do ranljivih skupin, kot so:
a. starejši odrasli: krepitev različnih oblik izobraževanja ne glede na status in spodbujanje vključevanja v VŽU; razvoj in
izvajanje novih modelov medgeneracijskega sodelovanja in prenos znanja med generacijami;
b. mlajši odrasli, ki zgodaj opustijo šolanje, in osipniki;
c. invalidi, odrasli s posebnimi potrebami, osebe na prestajanju kazni in drugi ne glede na status;
d. socialno izključeni brezposelni: dolgotrajno brezposelni, starejši (50 let in več), brezposelni z nizko izobrazbo (dokončano
osnovnošolsko izobraževanje ali manj) in mladi (od 15 do 29 let).
3. Osnovnošolsko izobraževanje odraslih: posodobitev izhodišč in izobraževalnega programa osnovna šola za odrasle ter
zvišanje števila odraslih, ki ta program uspešno končajo.
4. Srednješolsko izobraževanje odraslih: pridobitev novega poklica za večjo zaposljivost, razvoj novih pristopov, orodij in programov usposabljanja strokovnih delavcev za prilagajanje izvajanja izobraževalnih programov v izrednem izobraževanju vključno z
izvajanjem praktičnega izobraževanja pri delodajalcih in priznavanjem predhodno pridobljenega znanja.
5. Javnoveljavni izobraževalni programi za odrasle: na podlagi Izhodišč za pripravo javnoveljavnih izobraževalnih programov
za odrasle (2020) se pripravijo modularne oblike programov ter k razvoju povabijo ministrstva.
6. Programi za razvoj in krepitev temeljnih zmožnosti in splošne izobraženosti: razvoj novih programov in povečanje deleža
vključenih, saj pomembno pripomorejo k osebnemu razvoju posameznika, večji zaposljivosti in krepijo družbeno vključenost in
delovanje.
7. Priznavanje neformalno ali priložnostno pridobljenega znanja: razvoj novih usmeritev in orodij, povezovanje usmeritev na
sistemski ravni z upoštevanjem mednarodnih strokovnih smernic in evropskih priporočil. Razvijanje modelov priznavanja temeljnih
zmožnosti v nadaljnjem izobraževanju.
8. Karierni centri v višjem strokovnem izobraževanju: strokovno razvijanje področja in umestitev v sistem višjih strokovnih šol.
9. Izpopolnjevanje zaposlenih v vseh sektorjih: spodbujanje dodatnega strokovnega izpopolnjevanja vseh zaposlenih ter
krepitev sodelovanja z delodajalci zaradi pospešene priprave novih programov in izvajanja s prilagajanjem na nagle spremembe
na trgu dela.
10. Usposabljanje strokovnih delavcev in izobraževalcev odraslih: krepitev kakovosti in inovativnosti za izvajanje vseh programov in dejavnosti, usklajeno s strokovnimi smernicami in novosprejetimi strateškimi in programskimi dokumenti na evropski in
državni ravni. Razvoj modelov in gradiv za izobraževanja odraslih na daljavo glede na potrebe v posameznih programih.
11. Raziskave, temeljne in aplikativne: povečanje števila raziskav, evalvacijskih študij in analiz za področje glede na obdobje
pretekle ReNPIO, ko je bilo izvedenih malo raziskav.
38 Zaradi nizkega deleža odraslih v Sloveniji, ki so dosegli najvišje ravni besedilnih spretnosti, sta 4. in 5. raven v preglednici prikazani
združeno.
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12. Razvojno delo: ustrezno spodbujanje razvojnega dela na različnih ravneh, na državni ravni in v izvajalskih organizacijah,
za razvoj kakovosti različnih področij v izobraževanju odraslih.
13. Spletna orodja za spremljanje in drugo podporo področju: nadgradnja podatkovne baze in načinov zbiranja podatkov za
spremljanje izvajanja programov in dejavnosti v ReNPIO 2022–2030.
14. Upravljanje in partnerstvo: povezovanje med državno, regionalno in lokalno ravnijo s krepitvijo dialoga v procesu ugota
vljanja izobraževalnih potreb, pri načrtovanju in izvajanju ukrepov ReNPIO 2022–2030 na področju razvoja človeških virov.
Poleg navedenih je treba pri snovanju tega dokumenta upoštevati tudi širše izzive, kot so:
– hitro spreminjajoče se razmere v svetu, povezane s tako imenovanimi velikimi spremembami, digitalizacijo, globalizacijo,
demografskimi spremembami in okoljsko ogroženostjo;
– uravnavanje ciljev pridobivanja znanja in spretnosti med potrebami dela in osebnim razvojem posameznikov ter njihove
družbene angažiranosti, saj lahko usmerjenost zgolj v zadovoljevanje potreb trga dela osiromaši pridobivanje tistih temeljnih zmožnosti, ki tudi zunaj sveta dela bogatijo in osmišljajo življenje tako prebivalcev kot posameznikov kakor tudi skupnosti; ter
– izboljšanje upravljanja vseh segmentov, ki tako ali drugače vplivajo na izobraževanje in usposabljanje odraslih.
III. NACIONALNI PROGRAM IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH 2022–2030
1. Cilji ReNPIO 2022–2030
Cilji na področju izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji, ki se uresničujejo na podlagi ReNPIO 2022–2030, so:
1. Povečati vključenost odraslih v VŽU.
2. Zvišati raven temeljnih zmožnosti in izboljšati splošno izobraženost odraslih.
3. Zvišati izobrazbeno raven odraslih.
4. Povečati usposobljenost prebivalstva za uspešno odzivanje na potrebe trga dela.
5. Okrepiti razvoj in raziskave na področju izobraževanja odraslih.
6. Izboljšati in okrepiti dejavnosti na področju izobraževanja odraslih.39
2. Ciljne skupine
Ciljna skupina so odrasli prebivalci, ki so izpolnili osnovnošolsko obveznost oziroma so stari vsaj 15 let, v skladu z zasnovo
vseživljenjskega učenja tega nikdar ne končajo ne glede na starost ali stopnjo izobrazbe.
Ciljna skupina v javnoveljavnih izobraževalnih programih za odrasle in neformalnih izobraževalnih programih so vsi odrasli
ne glede na starost in status.
Ciljna skupina pri pridobivanju javnoveljavne izobrazbe so odrasli, ki se izobražujejo po programih osnovnošolskega, poklicnega, srednješolskega strokovnega, gimnazijskega in višješolskega strokovnega izobraževanja.
Ciljne skupine ReNPIO 2022–2030 so:
1. odrasli z nizko razvitimi temeljnimi zmožnostmi40 ne glede na zaposlitveni položaj, starost oziroma druge značilnosti;
2. odrasli, ki potrebujejo izboljšanje splošne izobraženosti za osebne potrebe in reševanje izzivov skupnosti;
3. odrasli, ki potrebujejo nadaljnje poklicno oziroma strokovno izpopolnjevanje ali usposabljanje v skladu s potrebami trga dela;
4. mlajši odrasli, ki zgodaj opustijo šolanje, in osipniki;
5. starejši (65+)41 in
6. odrasli, ki imajo omejene možnosti dostopa do družbenih, kulturnih, gospodarskih in izobraževalnih dobrin.42
Opredelitev ciljnih skupin v ukrepih posameznih politik oziroma ministrstev sledi razvojnim ciljem države in podrobnejšim
analizam na ravni posameznih politik.
3. Krovni kazalniki ReNPIO 2022–2030
V ReNPIO 2022–2030 je za uresničevanje in merjenje učinkov zastavljenih več kazalnikov. Trije krovni so povzeti po ciljnih
vrednostih Evropske unije (v nadaljevanju: EU). Prva dva zagotavljata primerljivost na ravni države za pretekla obdobja izvajanja
nacionalnih programov izobraževanja odraslih in mednarodno primerljivost. Tretji krovni kazalnik se uvaja na novo za doseganje
zastavljenih ciljev EU v stebru socialnih pravic,43 kjer ima izobraževanje in usposabljanje ključno vlogo.44
39 Dejavnosti v izobraževanju odraslih zagotavljajo podporo udeležencem, izvajalcem, strokovnjakom v razvojni dejavnosti in raziskavah in urejevalcem politike; dopolnjujejo programsko ponudbo in so umeščene med prednostna področja.
40 Izraz »temeljne zmožnosti« obsega osem temeljnih zmožnosti evropskega referenčnega okvira: 1. sporazumevanje v maternem
jeziku, 2. sporazumevanje v tujih jezikih, 3. matematično kompetenco ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji, 4. digitalno
pismenost, 5. učenje učenja, 6. socialne in državljanske kompetence, 7. samoiniciativnost in podjetnost, 8. kulturno zavest in izražanje.
41Utemeljitev za umestitev starejših od 65 let v posebno ciljno skupino: osebe v poznejših letih življenja s svojo posebno problematiko
so 1. starejši zaposleni, 2. osebe pred upokojitvijo, ki potrebujejo izobraževanje, da lahko ostanejo na delovnem mestu ali se pripravijo
na 3. dejavno staranje po upokojitvi in številne socialne vloge, ki naj jih povežejo z drugimi generacijami, in 4. starejše osebe v odvisnosti
od pomoči drugih. Vse te skupine zlahka prizadenejo tudi značilnosti drugih marginaliziranih skupin z nizkimi ravnmi pismenosti in digitalnih spretnosti itd., kar vodi v izključenost in zapravljen človeški in družbeni kapital starejših. Starejši so velika družbena skupina, do leta
2030 bo delež narasel do 40 %, kar je in bo v prihodnje vse večji družbeni izziv na številnih področjih, tudi v izobraževanju kot podlagi za
družbeno vključenost starejših.
42 Kot so na primer odrasli iz manj razvitih regij in podeželsko prebivalstvo, Romi, pripadniki manjšin, priseljenci, brezdomci, invalidi,
odrasli s posebnimi potrebami in zaprte osebe.
43 SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, EVROPSKEMU SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU
ODBORU IN ODBORU REGIJ
Akcijski načrt za evropski steber socialnih pravic https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/DOC/?uri=CELEX:52021DC0102
&from=SL
44 Na ravni EU se je že pred časom v okviru delovanja Stalne skupine za kazalnike in merila (Standing Group on Indicators and
Benchmarks) razmišljalo o združitvi prvih dveh kazalnikov (po obeh anketah: o izobraževanju odraslih in o delovni sili), ki merita vključenost
v VŽU, s težnjo merjenja vključenosti v zadnjih 12 mesecih pred anketiranjem. Združitev obeh metodologij ni bila izvedena, je pa metodologija raziskovanja aktivnega in neaktivnega prebivalstva – ANP (prej: Anketa o delovni sili/Labour Force Survey – v originalu ta naziv ostaja,
v slovenščini je spremenjen s ciljem razumevanja vsebine iz ADS v ANP) dobila dodatni metodološki okvir merjenja 12 mesecev udeležbe
v VŽU pred anketiranjem, z merjenjem vsaki dve leti. Z dodajanjem metodologije merjenja tudi v 12-mesečnem ciklu poleg štiritedenskega
v letu 2022 zaradi lažjega prepoznavanja k slovenski krajšavi ANP dodajamo časovno oznako merjenja (ANP4t; ANP12m). Pri tem Anketa
o izobraževanju odraslih zajema podatke nekoliko širše in vsakih šest let. Na ravni EU tako še vedno obstajata obe anketi/raziskovanji,
zato je smiselno, da se v ReNPIO 2022–2030 zaradi primerljivosti opredelijo vse tri ciljne vrednosti.
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Krovni kazalniki:
1. Iz raziskovanja Aktivno in neaktivno prebivalstvo (ANP4t)
Stopnja udeležbe prebivalstva v starosti od 25 do 64 let v VŽU se bo z 8,4 % v letu 2020 povečala na 19 % v letu 2030.45
2. Iz Ankete o izobraževanju odraslih (AIO)
Stopnja udeležbe prebivalstva v starosti od 25 do 64 let v VŽU se bo s 46 % v letu 201646 povečala na 66 % v letu 2030.47
3. Iz raziskovanja Aktivno in neaktivno prebivalstvo (ANP12m)
Stopnja udeležbe prebivalstva v starosti od 25 do 64 let v VŽU se bo iz preračunane vrednosti 40,3 % v letu 2016 povečala
na 60 % v letu 2030.48
Za uresničevanje ciljev in doseganje krovnih kazalnikov ReNPIO 2022–2030 so odgovorni pristojna ministrstva in strokovni
organi ter izvajalci, ki bodo načrtovali, razvijali in izvajali programe in dejavnosti na področju izobraževanja odraslih. To so: organizacije za izobraževanje odraslih, organizacije, ki opravljajo dejavnosti v okviru zdravstvene vzgoje in drugih preventivnih ukrepov,
organizacije, ki izvajajo izobraževanje s področja kmetijske dejavnosti, organizacije s področja kulture ter razvojno-raziskovalne
organizacije, javni skladi, javne agencije, zbornice, zveze in nevladne organizacije.
4. Prednostna področja, ukrepi in kazalniki
ReNPIO 2022–2030 opredeljuje pet prednostnih področij, ki so enakovredna in med seboj povezana.
Prednostna področja ReNPIO 2022–2030 so:
1. splošno neformalno izobraževanje odraslih,
2. izobraževanje za pridobitev izobrazbe,
3. strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje za potrebe dela,
4. raziskave in razvoj,
5. dejavnosti na področju izobraževanju odraslih.
Peto prednostno področje podpira vsebino in izvajanje prvih štirih prednostnih področij. V četrtem prednostnem področju so
opredeljene sistemske razvojne dejavnosti v državi, razvoj posameznih izobraževalnih programov pa se umešča v prva tri prednostna področja. V tretjem prednostnem področju sta v APZ umeščena tudi karierna orientacija in svetovanje brezposelnim (VKO),
zaradi vsebinske povezave z izvajanjem ukrepov APZ.
4.1 Prvo prednostno področje: splošno neformalno izobraževanje odraslih
Splošno neformalno izobraževanje odraslih je izrazito večrazsežnostno; vključuje izobraževanje in učenje za izvajanje aktivnega državljanstva; vpliva na posameznikov celostni razvoj, sobivanje z drugimi in drugačnimi, preprečevanje neenakosti v možnostih
za izobraževanje in razvoj individualne ustvarjalnosti. Krepi tudi osebne in družbene vezi, ki izhajajo iz skupnih dejavnosti, ciljev,
vrednot in kulturne dediščine v najširšem pomenu. Tako se odrasli lažje prilagajajo družbenim in gospodarskim spremembam, kar
pozitivno vpliva na trajnostni razvoj, krepi lokalno pripadnost in udejstvovanje ter pripomore k razvoju globalnega državljanstva.
Učinki sodelovanja odraslih v splošnem neformalnem izobraževanju so različni za posameznika in družbo oziroma skupnost.
Krepijo posameznikov nadzor nad potekom življenja, saj si oblikujejo stališča in krepijo socialni kapital, kar pozitivno vpliva na njihovo zdravje, družinsko življenje in delo (raziskava Bell, 2012, str. 122). Splošno neformalno izobraževanje odraslih je namenjeno
vsem odraslim ne glede na doseženo raven izobrazbe.
To področje zahteva strokovno in organizacijsko sodelovanje različnih izvajalcev izobraževanja odraslih vključno z nevladnimi
organizacijami s tradicijo razvoja in izvajanja izobraževanja odraslih in drugih deležnikov na državni in lokalni ravni.
Prvo prednostno področje vključuje razvoj in izvajanje javnoveljavnih izobraževalnih programov za odrasle, po katerih se
ne pridobi javnoveljavna izobrazba, in razvoj ter izvajanje neformalnih izobraževalnih programov za odrasle (ZIO-1, 6. člen), ki
temeljijo na načelih in ciljih javnega interesa na področju izobraževanja odraslih.
Razvito splošno neformalno izobraževanje lahko odgovarja na dva ključna izziva, s katerimi se sooča Slovenija:
1. Hitro starajoča se družba narekuje učenje in izobraževanje starejših, s poudarkom na izboljšanju digitalnih spretnosti.
2. Velik delež odraslih z najnižjimi dosežki v besedilnih, matematičnih spretnostih in spretnosti reševanja problemov v tehnološko bogatih okoljih zahteva izboljšanje pogojev, oblikovanje kakovostnih programov in učinkovitih modelov za vključevanje v VŽU.
4.1.1 Javnoveljavni izobraževalni programi za odrasle, po katerih se ne pridobi javnoveljavna izobrazba
Po ciljih in vsebini se ti programi ločijo na dve skupini.
a. Javnoveljavni izobraževalni programi za zviševanje ravni pismenosti in temeljnih zmožnosti
Za razvoj celovite podpore ranljivim skupinam odraslih je ključen razvoj programov za doseganje višjih ravni pismenosti in
temeljnih zmožnosti. Programi so del načrtnih prizadevanj za dolgoročno izboljšanje teh spretnosti odraslih, ki med rednim izobraževanjem oziroma pozneje v življenju niso imeli priložnosti za zadosten razvoj ali ohranjanje teh spretnosti. Raven pismenosti49
in temeljnih zmožnosti, ki jih potrebujejo odrasli, da so lahko življenjsko uspešni v sodobni družbi, se spreminjajo z družbenim
razvojem.
45 SRS 2030 postavlja enako ciljno vrednost tega kazalnika. Po ANP se vsako leto meri vključenost anketirancev v katero koli obliko
VŽU v zadnjih štirih tednih pred anketiranjem (rezultate objavlja EUROSTAT).
46 Zadnja izvedba ankete do zdaj.
47 Vsakih šest let meri vključenost anketirancev v VŽU v dva-najstih mesecih pred snemanjem (rezultate objavlja EURO-STAT).
AIO bo v naslednjem obdobju vsakih šest let meril vključenost anketirancev v VŽU oziroma njihovo udeležbo v dvanajstih mesecih pred
snemanjem (rezultate objavlja EUROSTAT). Prihodnja izvedba AIO je načrtovana za leto 2022, naslednja pa za leto 2028. Do leta 2030
bosta tako izvedeni dve anketi. Z rezultati zadnje pred letom 2030 bomo preverjali doseganje ciljne vrednosti.
48 Opredelitev je zapisana k pojasnilom preračuna v dokumen-tu Evropske komisije (»Note for EMCO in SPC«, 22. junij 2021), ki
so ga prejele države članice.
49 Pojmovanje pismenosti se z razvojem družbe nenehno spreminja. Pismenost v ožjem pomenu enačimo s sporazumevalno zmožnostjo, ki vključuje branje, poslušanje, govorjenje in pisanje. V širšem pomenu je pismenost zmožnost in družbena praksa, ki se vse življenje
razvija v različnih okoliščinah in na različnih področjih ter prežema vse človekove dejavnosti. Danes je pismenost vse bolj razumljena kot
orodje za raziskovanje, razumevanje, ustvarjanje in sporazumevanje v sodobnem svetu, ki je bogat z besedili in informacijami v tiskani
obliki ali na zaslonu, se vse bolj digitalizira in nenehno spreminja.
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K razumevanju in oceni stanja in potreb je ključno pripomogla mednarodna raziskava (OECD, PIAAC 2016), ki je za Slovenijo
pokazala, da tretjina oziroma več kot 400.000 odraslih v Sloveniji dosega nižje ravni spretnosti kakor odrasli v razvitih državah
OECD.50 Izsledki raziskave, dosedanji razvoj izobraževalne ponudbe za razvoj pismenosti in temeljnih zmožnosti ter izobraževalna
praksa kažejo, da je pomembno razvijati različne programe in jih prilagajati sprotnim potrebam ciljnih skupin, če želimo dosegati
dolgoročne učinke izobraževanja. Za oblikovanje in pripravo ustreznih in kakovostnih izobraževalnih programov smo v Sloveniji
pripravili Izhodišča za pripravo javnoveljavnih izobraževalnih programov za odrasle (2020, tč. 3.1).
b. Javnoveljavni izobraževalni programi za odrasle za izboljšanje splošne izobraženosti
Razvoj teh programov zagotavlja ravnotežje med programi, ki izhajajo iz potreb posameznika oziroma različnih potreb ciljnih
skupin odraslih, in programi, ki so namenjeni reševanju izzivov v skupnosti oziroma družbi. Za odločanja o vsebinskih področjih
in spodbujanju priprave programov za izboljšanje splošne izobraženosti je pomembno razumevanje ciljev in namena splošne
izobraženosti.
Cilj splošne izobrazbe je »razumevanje samega sebe in sveta, v katerem živimo, za razliko od specialistične in poklicne
izobrazbe, katere namen je poglobljeno poznavanje in obvladovanje nekega specifičnega korpusa znanja in z njim povezanih
veščin ter njihova aplikacija na nekem teoretičnem in praktičnem področju« (Kodelja, 2004, str. 38).51
Razvoj programov za izboljšanje splošne izobraženosti upošteva uravnoteženost vsebinskih področij, kot so:
– osebnostni razvoj, zdravje in zdrav življenjski slog;
– narava, okolje in trajnostni razvoj;
– narodna pripadnost (narodna identiteta, kultura, kulturna in zgodovinska dediščina in podobno);
– evropska in svetovna kultura in kulturna dediščina (poznavanje in strpnost do drugih kultur, globalizacija in podobno);
– sodelovanje v skupnosti (aktivno državljanstvo, razvoj in posebnosti skupnosti, poznavanje pravnega sistema, državnih
institucij, vloga civilne družbe in podobno);
– medgeneracijsko sodelovanje in podobno (Izhodišča za pripravo javnoveljavnih izobraževalnih programov za odrasle,
2020, tč. 3.2).
4.1.2 Neformalni izobraževalni programi za odrasle, po katerih se ne pridobi izobrazba
Neformalni izobraževalni programi za odrasle nastanejo na temelju prepoznanih potreb posameznikov in skupnosti ter sledijo
skupno določenim ciljem, vplivajo na reševanje okoljskih in demografskih vprašanj ter drugih velikih družbenih sprememb. Pri
odraslih ustvarjajo novo znanje, krepijo individualno in skupnostno identiteto ter so pot v inovativne družbene in kulturne prakse.
Preprečujejo tudi zanemarjanje družbenega kapitala (na primer znanja starejših in/ali prebivalcev v kraju, pa tudi ranljivih skupin) in
ga krepijo, prav tako krepijo avtonomnost ciljnih skupin, lajšajo težave posameznika in skupnosti, spreminjajo vedenje in delovanje
odraslih za zdravo, sodelujoče, ustvarjalno in dostojno življenje. Namenjeni so vsem odraslim.
Starajoča se družba, v kateri je skupina starejših najštevilnejša, ne more brez delovanja in sodelovanja različnih generacij,
družbenih skupin in skupnosti in podobno. Rezultati so več znanja in spretnosti, več sodelovanja v kohezivni družbi, več ustvarjenega bogastva, več družbeno-kulturnih sprememb, večji pretok znanja, manjša finančna obremenjenost celotne družbe.
Razvoj neformalnih izobraževalnih programov za odrasle upošteva posameznika in skupnosti ter uravnoteženost vsebinskih
področij, ki so v pristojnosti različnih politik oziroma ministrstev:
– pridobivanje in zviševanje ravni pismenosti in temeljnih zmožnosti,
– izboljšanje splošne izobraženosti,
– medgeneracijsko sodelovanje,
– spodbujanje aktivnega državljanstva in družbeno odgovornega ravnanja,
– graditev skupnosti in delovanje v njej,
– skupnostno učenje, ki omogoča povezanost učenja s spremembami v okolju,
– trajnostni razvoj in krožno gospodarstvo,
– zdrav življenjski slog,
– ohranjanje in krepitev narodne identitete,
– krepitev kulturne zavesti in izražanja, medkulturnega dialoga in sobivanja različnih kultur in podobno.
Ukrepi:
1. razvijanje in izvajanje javnoveljavnih izobraževalnih programov za odrasle, po katerih se ne pridobi javnoveljavna izobrazba
za zviševanje ravni pismenosti in temeljnih zmožnosti ter izboljšanje splošne izobraženosti; ti programi so povezani z naslednjimi
vsebinami različnih področij za krepitev tako imenovanih spretnosti za življenje.52
– bralna pismenost;
– trajnostni razvoj, zaščita okolja, blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, krožno gospodarstvo in podobno;
– energijska pismenost;
– finančna pismenost;
– medijska pismenost;
– aktivno državljanstvo;
– digitalna pismenost;
– preventivni programi s področja zdravja in izboljšanje zdravstvene pismenosti;
50 Po rezultatih PIAAC 2016 so ti odrasli zmožni brati le kratka in preprosta besedila ter uspešno uporabljati le preproste matematične
operacije (Javrh, 2016).
51 Pojmovanje splošne izobraženosti lahko povzamemo v izjavi: »Izobražen človek mora biti sposoben misliti in pisati jasno in
učinkovito; izobražen človek mora doseči poglobljeno znanje na nekaterih področjih vednosti in razviti sposobnost logičnega sklepanja in
analiziranja; znati mora kritično presojati poti, po katerih pridobivamo in uporabljamo znanje /…/ še posebej mora biti poučen o estetskih
in intelektualnih izkušnjah v zvezi z literaturo in umetnostmi, zgodovini, /…/ družbenih vedah, /…/ fizikalnih in bioloških znanostih; kazati
mora določeno stopnjo razumevanja moralnih in etičnih problemov; seznanjen mora biti z drugimi kulturami, in kar ga razlikuje od neizobraženega človeka, je prav to, v kakšni meri je sposoben videti lastne življenjske izkušnje v širšem kontekstu.« (Kodelja, 2004, str. 38–39).
52 Tako imenovane spretnosti za življenje ('Life skills for Europe': https://eaea.org/wp-content/uploads/2018/01/LSE-leaflet_Slovenian.
pdf): finančna, bralna, zdravstvena, medijska pismenost, spretnosti demokratičnega sodelovanja v družbenih procesih, medkulturni dialog in
sobivanje različnih kultur in podobno). Treba je razvijati take spretnosti za življenje oziroma temeljne zmožnosti, ki so odraz sprotnih potreb
odraslega in imajo dolgoročne učinke na vključevanje v VŽU. Te spretnosti krepijo posameznikovo avtonomijo, razumevanje delovnih in
življenjskih okoliščin ter ustrezna ravnanja in podobno.
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– prometna varnost;
– kmetijska dejavnost in dejavnosti za razvoj podeželja in podobno;
– kulturna pismenost, kulturno-umetnostna vzgoja, kulturna zavest in izražanje ter ustvarjalne industrije in podobno;
– jezikovno izobraževanje odraslih v zvezi z jezikovnimi viri in tehnologijami;
– jezikovno usposabljanje za izboljšanje jezikovnih zmožnosti, vključno z učenjem slovenskega jezika kot drugega jezika;
– solidarnost, sodelovanje in izmenjave znanja in izkušenj med generacijami;
– razvoj kritičnega mišljenja, demokratičnega sodelovanja v družbenih procesih in družbeno odgovornega ravnanja;
– krepitev spretnosti in dejavnosti za družbeno vključenost;
– razvoj spretnosti starejših za vključevanje v VŽU;
– razvoj spretnosti delodajalcev za krepitev vključevanja v VŽU;
– krepitev sodelovanja v skupnosti,
– skupnostno učenje;
– zdrav življenjski slog;
– ohranjanje in krepitev narodne identitete;
– medkulturni dialog in sobivanja različnih kultur in podobno.
2. sodelovanje z ministrstvi, vladnimi službami in uradi, izvajalci, gospodarskimi in drugimi združenji, nevladnimi organizacijami, samoupravnimi lokalnimi skupnostmi in drugimi deležniki za razvoj in izvajanje teh programov;
3. zagotavljanje zbiranja podatkov za spremljanje vključevanja v javnoveljavne izobraževalne programe za odrasle, po katerih
se ne pridobi javnoveljavna izobrazba;
4. oblikovanje standardov in normativov za izvajanje javnoveljavnih izobraževalnih programov za odrasle in neformalnih
izobraževalnih programov za odrasle;
5. razvijanje pristopov za ocenjevanje in presojanja znanja ter spretnosti z ugotavljanjem potreb po nadaljnjem izobraževanju
in zaposlovanju;
6. zagotovitev razmer za večje vključevanje starejših nad 65 let v katero koli obliko organiziranega izobraževanja in učenja;
7. razvijanje didaktičnih in metodičnih prilagoditev za uporabo digitalne tehnologije za izobraževanje na daljavo in izvajanje
teh programov na daljavo;
8. zagotovitev svetovanja izvajalcem programov in krepiti izmenjavo dobrih praks;
9. zagotovitev dostopnost do izobraževanja v vseh statističnih regijah;
10. razvijanje in uvajanje novih izobraževalnih pristopov in animacij za manj izobražene; na primer osebno mentorstvo, za
starejše odrasle in ranljive skupine (na primer migrante, osebe na prestajanju kazni, osebe s posebnimi potrebami, osipnike);
11. povezovanje vsebin programov z življenjskimi in delovnimi potrebami;
12. načrtovanje in izvajanje kampanje o ozaveščanju posameznikov, podjetij in skupnosti o pomenu razvitih spretnosti (s
poudarkom na bralnih, matematičnih in digitalnih spretnostih) za osebni razvoj in delo;
13. krepitev dejavnosti nevladnih organizacij za večje vključevanje starejših v VŽU s poudarkom na pridobivanju in izboljšanju
digitalnih spretnosti, prenosu znanja med generacijami, vključevanju v svetovalno dejavnost za odrasle za načrtovanje individualne
učne poti in drugo;
14. zagotavljanje ustrezne IKT-opreme, učnih pripomočkov in infrastrukture za učenje v tradicionalni obliki in na daljavo.
Kazalniki prvega prednostnega področja:
1. V javnoveljavne izobraževalne programe za odrasle, po katerih se ne pridobi javnoveljavna izobrazba, se bo vključilo najmanj 70 % več odraslih kakor leta 2019.
2. Delež odraslih v starosti od 24 do 65 let z najnižjimi dosežki v besedilnih in matematičnih spretnostih se bo znižal z 31 %
(PIAAC 2016) na manj kot 20 %.
3. Vključenost odraslih v starosti od 55 do 64 let v katero koli obliko organiziranega izobraževanja se bo s 27 % (AIO 2016)
povečala na 35 % (AIO 2028).
4. Vključenost starejših odraslih v starosti od 65 do 74 let v VŽU se bo s 4,0 % (ANP4t 2019) povečala na 5,5 % (ANP4t 2030).
5. Vključenost nižje kvalificiranih odraslih v starosti od 25 do 64 let (ISCED 0-2) v VŽU v zadnjih 12 mesecih bo vsaj 30- % do
2030.53
6. Delež odraslih v starosti od 16 do 74 let z doseženimi najmanj temeljnimi digitalnimi spretnostmi bo 70 % do leta 2030.54
4.2 Drugo prednostno področje: izobraževanje za pridobitev izobrazbe
V procesu izobraževanja za pridobitev izobrazbe posameznik pridobiva znanje, spretnosti in zmožnosti osnovnošolske, sred
nješolske, višje in visokošolske izobrazbe za napredovanje po izobrazbenih ravneh. S splošnoizobraževalnimi vsebinami si pridobi
tudi jezikovna, naravoslovna, tehnična, kulturna, umetniška, družbena znanja in digitalne spretnosti ter spretnosti za trajnostni
razvoj, kar mu zagotavlja lažje lotevanje vsakdanjih izzivov in krepi vseživljenjsko naravnanost k učenju.
Analize izobraževanja v povezavi s trgom dela kažejo, da ustrezna formalna izobrazba omogoča pridobivanje široko prenosljivih kvalifikacij, večjo stabilnost ohranjanja delovne aktivnosti in zaposljivost posameznikov. Zato je eden temeljnih izobraževalnih
ciljev držav članic EU čim večjemu številu prebivalcev zagotoviti dostop do različnih učnih in izobraževalnih priložnosti, kar pomeni
tudi spodbujanje vključevanja v programe formalnega izobraževanja.
4.2.1 Osnovnošolska izobrazba
Stanje na področju osnovnošolske izobrazbe odraslih je skrb vzbujajoče tako glede števila in sestave vključenih kakor glede
njihove uspešnosti. Razlogi so različni: različne situacijske in organizacijske ovire ter zmanjšana motivacija za učenje. To narekuje
prilagoditve vsebin in izvedbe programa, ki sledijo potrebam in značilnostim teh odraslih. Zaradi majhnega števila vpisanih in tistih,
ki izobraževanje neuspešno končajo, so potrebne ustrezne spremembe.
Vključevanje mlajših odraslih, ki niso zaključili osnovnošolskega izobraževanja, v program OŠO je nujnost, saj je to pogoj za
vključitev v nadaljnje izobraževanje za pridobitev poklica in razvoj poklicne kariere. Pri starejših odraslih je pridobitev osnovnošolske
izobrazbe pogosto ključno za večjo zaposljivost in ohranitev zaposlitve.
53 Evropska ciljna vrednost do leta 2025, opredeljena v Evropskem programu znanja in spretnosti (Skills Agenda 2020): https://
ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=en
54 ibid 48.
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Ukrepi:
1. prenovitev izhodišč in programa OŠO, ob upoštevanju zelenega in digitalnega prehoda;
2. oblikovanje spodbud za krepitev motivacije za uspešno dokončanje osnovnošolske obveznosti in vključevanje v nadaljnje
izobraževanje;
3. razvijanje in vpeljava novih pristopov vključno s pristopi izobraževanja na daljavo;
4. vzpostavitev podpornih mehanizmov za odpravo ovir pri vključevanju beguncev oziroma migrantov, Romov in drugih
ranljivih skupin;
5. razvijanje učnih in drugih gradiv za udeležence, strokovne delavce in organizatorje izobraževanja odraslih.
4.2.2 Srednješolska izobrazba
V Sloveniji ima 62,8 % prebivalcev v starosti 25–64 let dokončano vsaj štiriletno srednješolsko izobrazbo (SURS, 2020). Več
raziskav in analiz v zadnjih desetletjih potrjuje, da se posamezniki na tej ravni izobrazbe zavedajo potrebe po nadaljnjem vključevanju v VŽU. Zviševanje ravni izobrazbe prebivalstva na najmanj štiriletno srednješolsko raven (SOK 5) je zato ključno.
Ukrepi:
1. oblikovanje pogojev in spodbud za vključevanje v izobraževalne programe ter za uspešno dokončanje začetega izobraževanja;
2. izvedba analize izvajanja izrednega srednješolskega izobraževanja vključno z izvajanjem poklicnega izobraževanja pri
delodajalcih;
3. prenova navodil za prilagajanje izvajanja v izrednem izobraževanju;
4. oblikovanje standardov in normativov za izvajanje izobraževalnih programov za pridobitev izobrazbe in programov za
usposabljanje in izpopolnjevanje;
5. vzpostavitev učinkovitega partnerstva med izvajalci in socialnimi partnerji, vključenimi v procese izvajanja poklicnega in
srednješolskega izobraževanja, vključno z vajeništvom;
6. razvijanje in uvajanje novih pristopov, tudi za tehnološko podprto izobraževanje, ob upoštevanju zelenega in digitalnega
prehoda;
7. razvijanje modelov in oblik izobraževanja na daljavo;
8. vzpostavitev pogojev in instrumentov za sofinanciranje pridobivanja srednješolske izobrazbe in
9. razvijanje učnih in drugih gradiv za udeležence, strokovne delavce in organizatorje izobraževanja odraslih;
10. sofinanciranje pridobitve srednješolske izobrazbe oziroma nove poklicne izobrazbe na različnih ravneh, vključno z mojstrskimi, delovodskimi izpiti, v skladu z ugotovljenimi potrebami.
4.2.3 Višja strokovna izobrazba
Višješolsko strokovno izobraževanje je del terciarnega izobraževanja. To je praktično usmerjen študij, ki temelji na potrebah delodajalcev. Njegov temeljni namen je preseganje neravnovesij na trgu dela, ki zahtevajo poglabljanje strokovnega znanja na tej ravni.
Podlaga za pripravo višješolskih študijskih programov so poklicni standardi, ki določajo poklicne zmožnosti, kakršne v dialogu
s socialnimi partnerji določi minister, pristojen za delo. Višješolski študij je praktično usmerjen, saj temelji na jasno določenih potrebah delodajalcev. Praktično izobraževanje študentom omogoča neposreden stik z delodajalci in pridobivanje potrebnih delovnih
izkušenj v času študija. Višješolski študijski programi so ovrednoteni s 120 kreditnimi točkami.
Ukrepi:55
1. analiziranje stanja in prilagoditev izvedbe višješolskih študijskih programov v izrednem izobraževanju;
2. posodobitev višješolskih študijskih programov s poudarkom na odprtem kurikulu, ob upoštevanju zelenega in digitalnega
prehoda;
3. razvijanje postopkov za vrednotenje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti;
4. razvijanje modelov in oblik tehnološko podprtega izobraževanja ter izvajanje programov na daljavo;
5. krepitev praktičnega izobraževanja pri delodajalcih;
6. krepitev socialnega partnerstva;
7. sofinanciranje pridobitve višješolske izobrazbe vključno s pridobitvijo novega poklica na isti izobrazbeni ravni in
8. razvijanje učnih in drugih gradiv za udeležence in strokovne delavce.
Kazalnika drugega prednostnega področja:
1. Delež vključenih odraslih v program OŠO v starosti od 45 do 55 let se bo od leta 2020 do leta 2030 vsako leto povečal
za 2 % glede na predhodno leto.
2. Delež odraslih v starosti od 25 do 64 let z dokončano najmanj štiriletno srednjo strokovno izobrazbo se bo z 62,8 % v
letu 2019 povečal na 68 % v letu 2030.
4.3 Tretje prednostno področje: strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje za potrebe trga dela
Kakovost življenja ljudi in uravnotežen trajnostni razvoj sta odvisna najmanj od vključujočega trga dela, kakovostnih delovnih mest in krepitve tega znanja in spretnosti posameznikov skozi vse življenje. Hiter tehnološki razvoj zahteva hitro prilagajanje
delovnih mest z nenehnim izboljševanjem in razvojem znanja in spretnosti.
To področje po eni strani krepi inovativnost, produktivnost in konkurenčnost gospodarstva, po drugi pa spodbuja in krepi
osebni razvoj posameznikov, njihovo prilaganje in dejavno vključevanje v družbo skozi vsa življenjska obdobja. Tem ciljem lahko
sledimo, če zagotovimo: dovolj širok nabor splošnega in poklicnega znanja ter spretnosti za celostno uresničevanje posameznikovih
zmožnosti; dejavno vključevanje v družbo (kulturno in socialno); učinkovit nastop na trgu dela in napredovanje na delovnem mestu
ter skrb za zdravje. To lahko dosegamo le, če spodbujamo vključenost v VŽU ter zagotavljamo ustrezno podporno okolje z nadaljnjim razvojem kakovostnega in učinkovitega sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja ter izpopolnjevanja.
Po podatkih ankete Napovednik zaposlovanja 2018/I iz leta 2018, ki jo izvaja ZRSZ,56 je v prvi polovici leta 2018 slabi polovici
(45,7 %) delodajalcev primanjkovalo ustreznih delavcev, v velikih podjetjih je ta delež še večji (68,8 %). Iz Napovednika zaposlova-

55 Ukrepi na področju višjega strokovnega izobraževanja se izvajajo v skladu s Strategijo višjega strokovnega izobraževanja v Republiki
Sloveniji za obdobje 2020–2030: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Visje-strokovno-izobrazevanje/Strategija-visjega-strokovnega-izobrazevanje-RS-2020-2030/Strategija-visjega-strokovnega-izobrazevanja-v-Republiki-Sloveniji-za-obdobje-20202030.pdf
56 https://www.ess.gov.si/_files/11238/Analiza_Napovednik_zaposlovanja_2018_I.pdf
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nja v letu 2020/II57 pa je razvidno, da je ta delež porasel na 69,9 %, od teh je 32,8 % oseb s pomanjkanjem delovnih izkušenj, 22,6 %
s pomanjkanjem specifičnih delovnih izkušenj, 20 % od teh pa nima ustrezne izobrazbe. Najpogostejše pomanjkljive sposobnosti
in zmožnosti, ki jih navajajo delodajalci, so telesne sposobnosti, ustrezen odnos do strank in sposobnosti reševanja problemov.
Neskladja v znanju in spretnostih obstajajo tako pri delovno aktivnih prebivalcih kakor tudi pri tistih, ki šele vstopajo na trg dela. Vse
večje pomanjkanje ustrezne delovne sile je povezano z zmanjševanjem vpisa v srednješolsko in terciarno izobraževanje zaradi
demografskih sprememb in prepočasnim prilagajanjem strukture vpisa povpraševanju na trgu dela in razvojnim izzivom.58 Tudi
avtomatizacija delovnih procesov bo močno vplivala na spremembo delovnih mest, ki bodo zahtevala drugačno znanje in spretnosti.
Podatki OECD59 za Slovenijo kažejo neskladje v doseženi izobrazbi pri 22,4 % delovno aktivnih, od tega jih ima 11,8 % previsoko izobrazbo glede na zahteve delovnega mesta. Delež delovno aktivnih s prenizko ravnjo izobrazbe je v Sloveniji 10,6- %, kar
kaže na potrebo po vključevanju v nadaljnje izobraževanje.
Ključni državni izzivi APZ za obdobje 2021–2025 (2021) so: povečanje delovne aktivnosti ranljivih skupin brezposelnih, omogočanje njihovega hitrejšega prehoda na trg dela, preprečevanje dolgotrajne brezposelnosti ter zmanjševanje vrzeli med potrebnimi
in dejanskimi spretnostmi iskalcev zaposlitev. V skladu z dokumentom Smernice APZ za obdobje 2021–2025 so najranljivejše
skupine, ki so izpostavljene tveganju, da postanejo socialno izključeni: dolgotrajno brezposelni, brezposelni starejši (50 let in več),
brezposelni z nizko izobrazbo (dokončano osnovno šolo in manj) in brezposelni mladi (stari od 15 do 29 let).
Demografske spremembe vodijo v dokaj hitro zmanjševanje zmogljivosti aktivnega prebivalstva, kar upočasnjuje gospodarski
napredek. Z vidika razvoja so torej ključni povečanje delovne aktivnosti tudi v starejši starostni skupini, razvoj ustreznih spretnosti
za življenje in delo ter prilagoditev delovnih mest in organizacije dela tem demografskim spremembam (SRS 2030, str. 36–37).
V okviru tega prednostnega področja je osrednja pozornost namenjena krepitvi znanja in spretnosti prebivalstva za industrijsko tranzicijo in podjetništvo, kar je opredeljeno v S4 – Slovenski strategiji pametne specializacije. Ta združuje cilja: krepitev
inovativnosti, produktivnosti in konkurenčnosti gospodarstva; krepitev znanja in zmožnosti zaposlenih in njihovega osebnostnega
razvoja. Načrtuje se krepitev vlaganj za zadovoljevanje potreb ključnih ciljnih skupin za spodbujanje razvoja znanja in spretnosti.
Ukrepi so razdeljeni v tri skupine:
– za krepitev znanja in spretnosti za pametno specializacijo, industrijsko tranzicijo in v podporo inovativnosti za podjetja in
druge deležnike v gospodarstvu;
– za izvajanje prilagodljivih študijskih programov za izpopolnjevanje diplomantov na področjih S4 za hitrejše odprave vrzeli
med pridobljenimi znanji diplomanta in pričakovanji delodajalca ter dolgoročnejših učinkov s posodabljanjem rednih študijskih
programov in
– za krepitev znanja in spretnosti sistemskih izvajalcev pametne specializacije (SRIP, socialni partnerji, ministrstva, službe,
agencije).
Pri izvedbi ukrepov spodbujanja razvoja znanja in spretnosti bo ključnega pomena novo sistemsko orodje Platforma za
napovedovanje zmožnosti, ki se razvija za napovedovanje zmožnosti, potrebnih na trgu dela. Ta platforma bo na državni ravni
pomembna za oblikovanje ustreznih programov usposabljanja in izpopolnjevanja za odrasle in učinkovito razvijanje oziroma
usmerjanje ukrepov pri drugih politikah (izobraževalne, štipendijske, karierne orientacije in podobno).
4.3.1 Programi za usposabljanje in izpopolnjevanje
V skladu z Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06, 68/17 in 46/19; v nadaljnjem besedilu:
ZPSI-1) in Zakonom o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13; v nadaljnjem besedilu: ZVIS) programi
izpopolnjevanja in usposabljanja omogočajo poglabljanje in razširjanje strokovnih znanj in spretnosti ter poklicnih zmožnosti. Po dokončanem programu izpopolnjevanja oziroma usposabljanja, ki je oblikovan v skladu s poklicnim standardom in sprejet po postopku, določenem za sprejem izobraževalnih programov, se pridobi poklicna kvalifikacija60 na isti ravni, kot je kvalifikacija izobrazbe.
Ti programi so namenjeni predvsem zaposlenim in brezposelnim, ki so dokončali srednje poklicne in strokovne ali višješolske
strokovne programe ter želijo pridobiti nove ali poglobiti poklicno-posebne zmožnosti za opravljanje dela. Javnoveljavni programi
usposabljanja in izpopolnjevanja pripomorejo k izboljšanju konkurenčnosti podjetij in s tem rasti slovenskega gospodarstva.
Pri razvoju poklicnih kvalifikacij udeležencev izobraževanja se izobraževalne organizacije, podjetja in njihova združenja zavzemajo za dejavnejšo vlogo in s tem pripomorejo k zmanjševanju neskladnosti med usposobljenostjo diplomantov poklicnega in
strokovnega izobraževanja na srednješolski in višješolski ravni ter zahtevami oziroma potrebami trga dela.
4.3.2 Nacionalne poklicne kvalifikacije (v nadaljnjem besedilu: NPK)
Sistem NPK temelji na priznavanju in potrjevanju rezultatov neformalnega in priložnostnega učenja. Njegov temeljni namen je
upoštevanje vseh zmožnosti posameznika, ki jih je pridobil v različnih učnih okoljih, ter priznanje njihove gospodarske in družbene
vrednosti. Posameznik si pridobi nacionalno poklicno kvalifikacijo, to je javno listino (certifikat o NPK), ki je prenosljiva v različna
delovna okolja in omogoča večjo mobilnost delavcev med sektorji in podjetji, znotraj države in v mednarodnem prostoru. To omogoča večjo funkcionalno prilagodljivost zaposlenih in napredovanje na ravni iste stopnje izobrazbe.
4.3.3 Neformalni programi usposabljanja in izpopolnjevanja
Zaradi potreb po hitrem prilagajanju potrebam dela, vključno z zaposlenimi v javnem sektorju, so ti programi pripravljeni na
podlagi konkretnih potreb posameznikov oziroma skupin (tako imenovani 'tailor made' programi, po meri delodajalcev in zaposlenih), ki želijo pridobiti ali dopolniti poklicne zmožnosti.
Ukrepi:
1. oblikovanje neformalnih programov usposabljanja, ki so namenjeni integraciji težje zaposljivih kategorij (starejših, nižje
izobraženih in kvalificiranih delavcev, priseljencev z neustreznimi kvalifikacijami) in ranljivih skupin prebivalstva (fizično, mentalno
ali situacijsko prikrajšanih);
2. zagotovitev razmer za kakovostna delovna mesta, ki zaposlenim omogočajo večjo varnost zaposlitve in posameznikom
zagotavljajo kompleksno izražanje in uporabo spretnosti, v vseh kategorijah in oblikah zaposlovanja; predvsem pa je treba k pridobivanju kompleksnih spretnosti spodbuditi tiste na najmanj zahtevnih delovnih mestih;
3. razvijanje podpornih dejavnosti s področja izobraževanja, usposabljanja in razvoja vseživljenjske karierne orientacije (v
nadaljnjem besedilu: VKO);
https://www.ess.gov.si/_files/13704/Porocilo_Napovednik_zaposlovanja_2020_II.pdf
Poročilo o razvoju – UMAR (2019)
59 Zbirka delovni zvezki: UMAR. Znanje in spretnosti prebivalcev v Sloveniji. 2018. http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/
publikacije/dz/2018/Znanje_spretnosti_odraslih_prebivalcev_v_Sloveniji.pdf
60 Zakon o Slovenskem ogrodju kvalifikacij, 4. člen, Uradni list RS, št. 104/15.
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4. krepitev partnerstev na državni in regionalni ravni med socialnimi partnerji in drugimi odgovornimi deležniki s ponudniki
izobraževanja za oblikovanje neformalnih programov izpopolnjevanja in usposabljanja v skladu s potrebami trga dela;
5. krepitev sodelovanja vključenih ministrstev pri oblikovanju ukrepov za izboljšanje znanja, spretnosti in zmožnosti prebivalstva za doseganje uspehov gospodarstva in drugih družbenih procesov v Sloveniji.
Ukrepi MIZŠ:
1. razvijanje in uvajanje javnoveljavnih programov izpopolnjevanja in usposabljanja na ravni srednjega strokovnega in višjega
strokovnega izobraževanja, ki temeljijo na poklicnih standardih;
2. razvijanje in uvajanje neformalnih programov za izpopolnjevanje in usposabljanje na ravni srednjega poklicnega in strokovnega ter višjega strokovnega izobraževanja, ki temeljijo na potrebah trga dela in razvojnih potrebah gospodarstva in drugih
zaposlovalcev;
3. razvijanje različnih modelov in oblik izobraževanja na daljavo ter izvajanje programov na daljavo;
4. krepitev delovanja socialnega partnerstva in sodelovanja med različnimi izvajalci programov;
5. razvijanje učnih in drugih gradiv za udeležence, strokovne delavce in izobraževalce odraslih.
Ukrepi MDDSZ:
1. izpeljava podpornih in razvojnih programov za brezposelne osebe;
2. izpeljava programov usposabljanja na delovnem mestu (UDM);
3. izpeljava programov neformalnega izobraževanja in usposabljanja;
4. izpeljava modelov spodbud vključevanja oseb, katerih zaposlitev je ogrožena, v ukrepe na trgu dela;
5. razvijanje programov in modelov za izboljšanje zmožnosti zaposlenih;
6. razvijanje in vzpostavitev sistema za napovedovanje zmožnosti na trgu dela;
7. izpeljava potrjevanja nacionalnih in temeljnih poklicnih kvalifikacij.
Ukrepi MK:
1. izpeljava strokovnih usposabljanj strokovnih delavcev, ki izvajajo projekte in programe kulturno-umetnostne vzgoje za
različne ciljne skupine za delo na področju kulture (založništvo, bralna kultura, mentorstvo in drugo);
2. zagotovitev jezikovnega izobraževanja odraslih v zvezi z jezikovnimi viri in tehnologijami;
3. jezikovno usposabljanje za izboljšanje jezikovnih zmožnosti;
4. izpeljava strokovnih usposabljanj za pridobitev dodatnega znanja za ustvarjanje v kulturi za večanje zaposlitvenih možnosti;
5. izpeljati aktivnosti za izboljšanje socialnega vključevanja in povečanje aktivne participacije pripadnikov ranljivih družbenih
skupin na področju kulture.
Ukrepi MKGP:
1. izpeljava svetovanja, izobraževanja in usposabljanja lastnikov gozdov;
2. izpeljava svetovanja, izobraževanja in usposabljanja kmetov;
3. izpeljava programov usposabljanja v kmetijstvu, gozdarstvu in živilstvu, ki jih izvajajo nepridobitne in nevladne organizacije;
4. izpeljava usposabljanja na področju čebelarjenja;
5. izpeljava usposabljanja za prenos znanja in dejavnosti informiranja (ukrep je del Programa razvoja podeželja).
Ukrepi MP:
1. izpeljava in vzpostavitev dejavnosti Akademije za strokovno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v Upravi RS za
izvrševanje kazenskih sankcij;
2. izpeljava izpeljati aktivnosti za izboljšanje socialnega vključevanja in razvoja delovnih zmožnosti za zaprte osebe;
3. razvijanje in izpeljava dolgoročnega programa izobraževanja zaposlenih v pravosodnih organih za razvoj kariere v pravosodju, zlasti za skupino zaposlenih za krepitev zmožnosti VŽU in za delo z ranljivimi skupinami prebivalcev (na primer sodniki,
tožilci, pravosodno osebje, zaporniško osebje, probacijski uslužbenci, državni odvetniki in podobno).
Ukrepi MGRT:
– izboljšanje zmožnosti zaposlenih v podjetjih na področju digitalizacije, posebnih ciljnih skupin (na primer žensko podjetništvo, socialno podjetništvo), varstva potrošnikov, turizma ter regionalnega in lokalnega razvoja;
– usposabljanje, svetovanje in mentorstvo za izboljšanje zmožnosti zaposlenih v podjetjih preko institucij podpornega okolja,
kot so Digitalni informacijsko središče Slovenije, Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje
podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (v nadaljnjem besedilu: SPIRIT Slovenija), Slovenska turistična organizacija (v nadaljnjem besedilu: STO), Slovenska poslovna točka (v nadaljnjem besedilu: SPOT), subjekti inovativnega okolja.
Ukrepi MJU:
– razvoj in izvedba horizontalnih programov usposabljanja za javne uslužbence na področjih: zakonodaja, integriteta, kadrovanje, vodenje in upravljanje, digitalna pismenost, upravljanje podatkov, usposabljanje izvajalcev, komunikacija in podobno;
– izvedba strokovnih izpitov na področjih: upravni postopek, varnost in zdravje pri delu, prekrškovni postopek in inšpekcijski
postopek.
Ukrepi MORS:
– razvijanje in izpeljava programov usposabljanja v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– usposabljanje strokovnih delavcev v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Kazalnika tretjega prednostnega področja:
1. Od vključenih oseb v APZ (brezposelni in zaposleni) bo 50 % vključenih v programe izobraževanja in usposabljanja do
leta 2030.
2. Delež podeljenih NPK v okviru APZ se bo do leta 2030 povečal za najmanj 40 % glede na leto 2020.
4.4 Četrto prednostno področje: raziskave in razvoj
4.4.1 Raziskave
Izsledki raziskovalne dejavnosti na področju izobraževanja odraslih so pomembna podlaga za vodenje učinkovite in na
podatkih utemeljene politike v izobraževanju odraslih ter sistemsko urejanje področja. Raziskovanje zagotavlja potreben razvoj
andragoške teorije in stroke ter daje strokovne podlage za razvoj temeljnih konceptov za razvoj, načrtovanje in izvajanje ukrepov
na vseh prednostnih področjih ReNPIO. Za razvoj poklicnega in splošnega izobraževanja odraslih je treba zagotavljati raziskovanje
formalnega, neformalnega in priložnostnega učenja in izobraževanja odraslih. Temeljna in aplikativna raziskovalna dejavnost v
izobraževanju odraslih je interdisciplinarna, saj povezuje družboslovne, humanistične in druge raziskave, evalvacije in analize v
izobraževanju odraslih.
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Posamezne raziskave so usmerjene k perečim temam, na primer k razvoju temeljnih zmožnosti, proučevanju učnih in izobraževalnih potreb ter motivov ranljivih skupin za učenje in izobraževanje, učinkom vlaganj, rabi novih oblik in metod učenja in izobraževanja v razmerah digitalizacije, medgeneracijskemu povezovanju, skupnostnemu učenju in izobraževanju za trajnostni razvoj.
To zagotavlja spremljanje gibanj, uvajanje novosti in razvoj področja glede na mednarodno primerljive ugotovitve. Za izvajanje
raziskovalne dejavnosti je potrebno načrtno vlaganje v razvoj raziskovalcev področja in sodelovanje raziskovalcev s strokovnjaki
v slovenskih in mednarodnih raziskovalnih projektih, skupinah, znanstvenih dogodkih in podobno.
Ukrepi:
1. okrepitev raziskovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih pri pristojnem javnem zavodu za razvoj in raziskovanje izobraževanja odraslih ter sodelovanje z drugimi raziskovalnimi področji, s povečanjem sredstev (na primer za povečanje vlaganj v razvoj
raziskovalcev) in oblikovanjem ustreznih sistemskih pogojev;
2. vzpostavitev programske skupine za temeljno raziskovanje področij v izobraževanju odraslih;
3. načrtovanje in izvedba temeljnih in aplikativnih raziskav ter analiza podatkov, povezanih s perečimi temami;
4. omogočanje vključitve Slovenije v drugi cikel raziskave PIAAC;
5. načrtovanje in izpeljava ciljnih raziskovalnih programov (v nadaljnjem besedilu: CRP) povezanih s perečimi temami;
6. načrtovanje in izvedba evalvacijskih študij za raziskovanje:
– razlogov za majhno vključevanje odraslih v različne oblike VŽU;
– rezultatov oziroma učinkov izvajanja ukrepov/instrumentov vključenih v LPIO;
– učinkov izvajanja javne službe v izobraževanju odraslih;
– učinkov izvajanja javnoveljavnih izobraževalnih programov za odrasle in drugo;
7. izpeljava študij ugotavljanja potreb po znanjih odraslih (na primer različnih ciljnih skupin odraslih, učenje in izobraževanje
v regijah in občinah, spretnosti strokovnih delavcev in izobraževalcev in drugo).
4.4.2 Razvoj
Razvojna dejavnost je izrazito povezana z drugimi prednostnimi področji in temelji na izsledkih raziskovalne dejavnosti.
Strokovno utemeljeno načrtovanje razvojne dejavnosti vodi v nenehno inoviranje in posodabljanje področja ter bogati andragoško
teorijo in prakso. Odgovarja na pereče družbene izzive na področju tehnološkega razvoja, trajnostnega razvoja, socialne vključenosti, medgeneracijskega sodelovanja, dolgožive družbe, zdravega sloga življenja, medkulturnega dialoga, migracij in podobno.
Razvojna dejavnost obsega najmanj razvoj: metodologij, modelov, pristopov, oblik in metod; izobraževalnih programov in
dejavnosti za odrasle ter strokovne delavce in izobraževalce odraslih; učnih in študijskih gradiv ter pripomočkov; sistema izobraževanja odraslih. Sestavni del razvojne dejavnosti so preizkus razvojnih dosežkov, spremljanje in evalvacija preizkusov.
Zaradi tehnološkega in družbenega razvoja ob vplivih pandemije COVID-19 se kažejo še izrazitejše potrebe po uvajanju
inovativnih pristopov in metod, podprtih s sodobno tehnologijo, kot na primer razvoj množičnih odprtih spletnih tečajev; odprtih
izobraževalnih virov; mikro učenja; mobilnega učenja s pomočjo pametnih telefonov, igrifikacije, simulacij, navidezne in obogatene
resničnosti ter učne analitike.
Z učinkovitim sodelovanjem različnih sektorskih politik in drugih akterjev je mogoče učinkoviteje odgovarjati na sedanje
družbene izzive. Za izboljšano spremljanje uresničevanja ReNPIO 2022–2030 je treba razviti enotni metodološki in informacijski
sistem na državni ravni, v katerega so vključene različne politike.
Sodelovanje raziskovalcev in strokovnjakov v izobraževanju odraslih v mednarodnih razvojnih projektih, v mednarodnih organizacijah in zvezah in odmevnejših mednarodnih strokovnih dogodkih omogoča širjenje in pridobivanje primerjalnih ugotovitev.
Ukrepi:
1. oblikovanje podlag za javno službo na področju izvajanja javnoveljavnih izobraževalnih programov za odrasle, po katerih se
ne pridobi izobrazba (za zviševanje ravni pismenosti in temeljnih zmožnosti ter izboljšanje splošne izobraženosti), in dopolnitev ZIO-1;
2. oblikovanje podlag za uvedbo davčnih olajšav, finančnih in nefinančnih spodbud za posameznike in delodajalce, za vključevanje v izobraževanje in usposabljanje;
3. nadgraditi podlage za uvedbo dogovorjenega obsega plačane odsotnosti zaradi izobraževanja za zaposlene;
4. spodbujanje razvoja novih pristopov in modelov izobraževanja odraslih, podprtih z novimi tehnologijami na vseh prednostnih področjih;
5. razvijanje odprtih izobraževalnih virov in množičnih odprtih spletnih programov;
6. strateško umeščanje in izvajanje razvojnih projektov za preizkuse teoretskih in raziskovalnih spoznanj;
7. predstavitev razvojnih dosežkov za različne ciljne skupine;
8. zagotovitev strokovnjakov in njihovega ustreznega profesionalnega razvoja za izvajanje razvojnega dela na državni ravni pri
pristojnem javnem zavodu za razvoj izobraževanja odraslih s povečanjem sredstev in oblikovanjem ustreznih sistemskih pogojev;
9. razvijanje metodologije in orodja za spremljanje uresničevanja ReNPIO 2022–2030 s sodelovanjem vseh vključenih ministrstev;
10. nadaljnji razvoj sistema in postopkov ter procesov vrednotenja predhodno pridobljenega znanja ter njegovo spremljanje;
11. oblikovanje razvojne naloge za spremljanje in analizo vključenosti v VŽU, programih in izvajalcih na posameznih prednostnih področjih;
12. oblikovanje razvojne naloge za spremljanje in analizo vključenosti v VŽU odraslih, starih od 65 do 89 let (AIO).
Kazalniki četrtega prednostnega področja:
1. Izpeljava raziskave v drugem ciklu PIAAC v Sloveniji.
2. Izpeljava najmanj treh CRP za potrebe izobraževanja odraslih.
3. Izpeljava šestih razvojnih projektov na državni ravni za prenos teoretskih in raziskovalnih spoznanj v izobraževanje
odraslih.
4.5 Peto prednostno področje: dejavnosti na področju izobraževanja odraslih
V ReNPIO 2022–2030 je vključenih naslednjih šest dejavnosti na področju izobraževanja odraslih:
1. svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih,
2. ugotavljanje in priznavanje znanja odraslih,
3. usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev in izobraževalcev odraslih,
4. presojanje in razvijanje kakovosti,
5. ozaveščanje, informiranje in spodbujanje za vključevanje odraslih v VŽU in
6. informacijska dejavnost.
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4.5.1 Svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih
Namen razvoja in izvajanja svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih je pripomoči k večji vključenosti odraslih v izobraževanje in učenje ter k večji kakovosti in uspešnosti izobraževanja in učenja odraslih. Svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih
se umešča v celostni sistem svetovalnih dejavnosti na področju izobraževanja in trga dela v Sloveniji. Vse te se pod imenom VKO
izvajajo na zavodih za zaposlovanje, v podjetjih, zasebnih organizacijah in drugje. Dejavnosti VKO, ki podpirajo uresničevanje
APZ, so med ukrepi zapisane pri tretjem prednostnem področju.
Svetovalna dejavnost na področju izobraževanju odraslih je po ZIO-1 (2018) vključena v javno službo v javni mreži javnih
organizacij za izobraževanje odraslih in obsega: svetovalno dejavnost pri vključevanju v izobraževanje in nadaljevanju izobraževanja; svetovalno dejavnost pri ugotavljanju in dokumentiranju znanja in spretnosti; svetovalno dejavnost pri organiziranem
samostojnem učenju. Njen pomen in vsebina sta opredeljena v Smernicah za izvajanje svetovalne dejavnosti v izobraževanju
odraslih, ki se izvaja kot javna služba (2020) in v Pravilniku o standardih in normativih za financiranje in izvajanje javne službe
na področju izobraževanja odraslih (Uradni list RS, št. 180/20). Svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih je tako pravno in
sistemsko umeščena z zagotavljanjem dolgoročnega razvoja in financiranja ter zagotavljanjem pravice odraslim do brezplačnega informiranja in svetovanja pred izobraževanjem ali učenjem, med njima in po končanem izobraževanju ali učenju. Posebna
pozornost je namenjena ranljivim odraslim: odraslim brez dokončane osnovnošolske izobrazbe, poklicne ali strokovne izobrazbe
oziroma odraslim z nižjimi ravnmi spretnosti.
Poleg svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih je treba razvijati tudi svetovalno podporo za odrasle v srednješolskem
in višješolskem izobraževanju.
Ukrepi:
1. izvajanje kakovostne svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih, ki se izvaja kot javna služba;
2. razvijanje in izvajanje svetovalne dejavnosti za odrasle v izrednem srednješolskem izobraževanju ter priprava ustreznih
standardov in normativov;
3. razvijanje in izvajanje dejavnosti kariernih centrov na višjih strokovnih šolah;
4. razvijanje novih pristopov v svetovalni dejavnosti v izobraževanju odraslih (terensko delo in drugo), novih pripomočkov,
orodji in drugih gradiv;
5. zagotovitev organiziranega učnega okolja, sodobnih učnih gradiv pri samostojnem učenju;
6. razvijanje in izvajanje učne pomoči;
7. razvijanje in izvajanje pristopov za presojanje in razvijanje kakovosti svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih;
8. zagotovitev IKT-podpore spremljanju in izvajanju svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih;
9. zagotovitev partnerstva z različnimi deležniki v svetovalni dejavnosti v izobraževanju odraslih na državni in lokalni oziroma
regionalni ravni s področja: izobraževanja, kulture (na primer knjižnice), sociale, zdravstva, urejanja trga dela (na primer ZRSZ,
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: JŠRIPS, in podobno),
gospodarstva (podjetja, združenja delodajalcev in drugi) in povezovanje s socialnimi partnerji (na primer sindikati) ter nevladnimi
organizacijami.
4.5.2 Ugotavljanje in priznavanje znanja odraslih
Priznavanje rezultatov neformalno pridobljenega znanja je v Sloveniji na zakonodajni ravni vključeno v vse ravni izobraževalnega sistema. Temeljna cilja sta je prehod v nadaljnje izobraževanje in priznavanje že doseženih učnih rezultatov. Pravne podlage
so najbolje vzpostavljene za postopke vrednotenja za potrebe trga dela (sistem NPK) in v višjem strokovnem izobraževanju61, ki
omogočajo priznavanje neformalno pridobljenega znanja, odločitev o izvajanju postopkov pa je prepuščena šoli ali organizaciji za
izobraževanje odraslih.
Na področju vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenih znanj in spretnosti odraslih sta z ZIO-1 (2018) v svetovalno
dejavnost v izobraževanju odraslih umeščena tudi ugotavljanje in dokumentiranje znanja in spretnosti odraslih. To sta prvi dve od
štirih faz celostnega procesa vrednotenja, kar ne vključuje tretje in četrte faze: ocenjevanja in certificiranja.
Pri razvijanju sistema vrednotenja v Sloveniji je povezanost sistema NPK s formalnim izobraževalnim sistemom šibka.
Postopek priznavanja je bolj uveljavljen pri programih, ki ne dajejo formalne stopnje izobrazbe, v sistemu pridobivanja formalne
izobrazbe pa se ne glede na zakonske možnosti (potrebne bi bile različne spodbude) zelo počasi razvijajo orodja in vzpostavljajo
procesi, ki bi to zagotavljali.
Priznavanje neformalno pridobljenega znanja na področju srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja ter višjega
strokovnega izobraževanja je v prihodnjem obdobju treba razvijati, da bodo imeli odrasli možnost uveljavljanja znanje in spretnosti,
ki so jih pridobili v delovnem procesu in življenju. Vloga izvajalskih organizacij bo izvajanje načrtnega in preglednega procesa vrednotenja. Tako bomo odraslim olajšali nadaljnje izobraževanje in pridobitev formalne izobrazbe ali kvalifikacije, s tem pa zviševali
izobrazbeno raven in zaposljivost prebivalstva.
Zakonsko urejanje vrednotenja neformalno pridobljenega znanja je treba ustrezno izboljšati, saj sedanje oblike ne zajamejo
vseh področij oziroma ravni za vrednotenje pridobljenega znanja odraslih. Urejanje sistema vrednotenja neformalnega pridobljenega znanja je tudi v evropskem okviru razvoja izobraževanja odraslih ena od prednostnih usmeritev.
Ukrepi:
1. proučitev tujih praks za dopolnitev sistema vrednotenja neformalno pridobljenega znanja in oblikovanje podlag za nadaljnji
razvoj;
2. izvajanje aktivnosti sistema NPK z zagotavljanjem podpore;
3. razvijanje novih pristopov, metod in orodij za vrednotenje;
4. dopolnitev IKT-podpore razvijanju, izvajanju in spremljanju dejavnosti vrednotenja neformalno pridobljenega znanja odraslih
z zagotavljanjem procesa poročanja o učinkih vrednotenja;
5. zagotovitev partnerstva z različnimi deležniki na državni in lokalni oziroma regionalni ravni pri razvijanju in izvajanju dejavnosti vrednotenja neformalno pridobljenega znanja odraslih.
4.5.3 Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za
odrasle
Dejavnost zajema strokovne delavce, ki izvajajo formalno izobraževanje, ki vodi do osnovnošolske, srednješolske in višješolske izobrazbe, v katero se vključujejo odrasli,62 ter strokovne delavce, ki izvajajo javnoveljavne izobraževalne programe za
61 V Zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju (2006, dopolnitve 2017 in 2019) in v Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju (2004, dopolnitev 2013).
62 ZOFVI za področje vzgoje in izobraževanja opredeljuje strokovne delavce, ki izvajajo izobraževalne programe osnovnošolskega
in srednješolskega izobraževanja, ki vodi k pridobitvi izobrazbe in v katere se lahko vključujejo tudi odrasli. Strokovne delavce v srednjem
poklicnem in strokovnem izobraževanju natančneje opredeljuje ZPSI-1, strokovne delavce v višjem strokovnem izobraževanju pa ZVSI.
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odrasle, in dejavnosti, kot jih za področje izobraževanja odraslih opredeljuje ZIO-1.63 Na drugih področjih (na primer okolje, kmetijstvo, kultura in drugo) pa je javna služba opredeljena z drugimi zakoni. Velik del izobraževanja odraslih poteka v neformalnih
izobraževalnih programih, tako v izobraževalnih ustanovah kakor v drugih okoljih, zato so ukrepi namenjeni tudi izobraževalcem
odraslih, ki delujejo v neformalnem izobraževanju odraslih64 (splošno, poklicno in strokovno). Tudi za izobraževalce odraslih je
pomembno, da si poleg znanja s svojega strokovnega področja pridobijo temeljna andragoška znanja in ta stalno izpopolnjujejo.
Ukrepi:
1. razvijanje in izvajanje programov izpopolnjevanja in usposabljanja za:
– strokovne delavce, ki izvajajo izobraževalne programe in dejavnosti za odrasle,
– izobraževalce odraslih, ki izvajajo neformalne izobraževalne programe za odrasle;
2. razvijanje novih pristopov in metod izpopolnjevanja in usposabljanja;
3. razvijanje didaktik izpopolnjevanja in usposabljanja z uporabo novih tehnologij in za izobraževanje na daljavo;
4. razvijanje učnih okolij za izvajanje izpopolnjevanja in usposabljanja na daljavo (spletne učilnice, spletne platforme v podporo
izvajanju usposabljanja in izpopolnjevanja na daljavo in drugo);
5. razvijanje kakovostnih učnih gradiv in učnih virov v podporo izvajanju programov v tradicionalni obliki in v obliki izobraževanja na daljavo;
6. zagotovitev IKT-podpore izvajanju dejavnosti izpopolnjevanja in usposabljanja;
7. vzpostavitev spremljanja vključenosti strokovnih delavcev in izobraževalcev odraslih v programe izpopolnjevanja in usposabljanja;
8. vzpostavitev sofinanciranja pripravništva strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih.
4.5.4 Presojanje in razvijanje kakovosti
Na zakonski ravni ZPSI-165 in ZIO-166 določata načine za presojanje in razvijanje kakovosti. Novi ukrepi bodo pripomogli k
vzpostavljanju in krepitvi notranjih sistemov kakovosti v organizacijah, ki jih izvajajo organizacije za izobraževanje odraslih. S tem
bomo izboljšali vpogled v načrtovanje in izvajanje dejavnosti na tem področju.
Presojanje in razvijanje kakovosti nista pomembna le v formalnem izobraževanju, temveč tudi v neformalnem izobraževanju
odraslih, ki se financira iz javnih sredstev v okviru različnih politik (na primer v izobraževanju, zaposlovanju, kulturi, kmetijstvu,
okolju in prostoru, javni upravi) in pri različnih izvajalcih (javne, zasebne organizacije, nevladne organizacije in drugo). Da bi lahko
vzpostavili in uporabljali učinkovite pristope za sprotno spremljanje kakovosti in poglobljeno samoevalvacijo, je treba zagotoviti
razvojno in strokovno podporo, strokovno svetovanje, orodja in zbirke kazalnikov kakovosti izobraževanja odraslih. Pomemben je
tudi razvoj zunanjih spodbud za kakovostno delo na področju izobraževanja odraslih.
Ukrepi:
1. izpeljava strokovne podpore razvoju sistema kakovosti v izobraževanju odraslih (novi pristopi in metode; dopolnitev notranjih sistemov kakovosti v izobraževalnih organizacijah za odrasle; razvijanje in prenovitev zbirk kazalnikov kakovosti; novi učni
viri v podporo izvajanju samovrednotenja v izobraževalnih organizacijah za odrasle), z IKT-podporo na državni ravni: na primer
spletni dostop do priporočil, pripomočkov in dobrih praks in drugo;
2. umestitev dejavnosti presojanja in razvijanja kakovosti izobraževanja odraslih v sistem sheme na državni ravni s podporo
za samoevalvacijo in zunanje evalvacije;
3. razvijanje sistemske podpore za pripravo nacionalnega poročila o kakovosti v izobraževanju odraslih (spletno orodje za
poročanje izvajalcev o kakovosti, sistemske statistične analize in drugo);
4. umestitev področja poklicnega in strokovnega izobraževanja odraslih v Nacionalno poročilo o kakovosti srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja;
5. usklajevanje delovanja nacionalne mreže svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih z razvojem in izvajanjem njihovega usposabljanja in izpopolnjevanja;
6. razvijanje metodologije za spremljanje zaposljivosti diplomantov srednješolskega in višješolskega izrednega izobraževanja.
4.5.5 Ozaveščanje, informiranje in spodbujanje za vključevanje odraslih v VŽU
Dejavnosti ozaveščanja so namenjene širjenju zavesti o pomenu, vlogi in pojavnih oblikah izobraževanja odraslih in učenja
v vseh življenjskih obdobjih in okoliščinah. Pripomorejo k najširšemu razumevanju izobraževanja odraslih kot gonilne sile za
vseživljenjsko dopolnjevanje znanja in spretnosti, zviševanje zaposljivosti, osebnostno rast ter sožitje v skupnostih (Učenje, skriti
zaklad, Delors et al.; 1996). Ozaveščanje vseh vrst je v javnosti priznana in nepogrešljiva dejavnost, ki se izraža na različne načine: s promocijskimi kampanjami, promocijsko-strokovnimi dogodki, spletnimi orodji, objavami na družbenih omrežjih ter različnimi
promocijskimi gradivi.
Dejavnosti informiranja so namenjene obveščanju domače in tuje javnosti o dogajanju in dosežkih na področju izobraževanja
odraslih in VŽU. Gre tudi za podajanje sprotnih statističnih podatkov, kazalnikov in vsebin izobraževanja odraslih. Posebno področje
so letno posodobljene informacije in analize o ponudbi izobraževanja odraslih v Sloveniji.
Dejavnosti spodbujanja ali motiviranja odraslih za vključevanje v VŽU so namenjene spodbujanju vedoželjnosti in pozitivne
naravnanosti do učenja, spreminjanju odnosa do učenja v smislu odpravljanja ovir in ustaljenih predstav o njegovi (ne)dostopnosti.
Te dejavnosti predvsem nagovarjajo najširšo javnost z namenom, da postane tako imenovani glas učečih se vse bolj slišan in za
zgled oklevajočim.
Vse navedene dejavnosti se med seboj prepletajo in povezujejo z drugimi dejavnostmi ter so podpora prvim štirim prednostnim
področjem ReNPIO 2022–2030. Ključno je tudi sodelovanje z različnimi deležniki iz vrst politične, akademske, strokovne, laične
javnosti in medijev. Je izrazito medsektorskega značaja, saj sta izobraževanje odraslih in VŽU povezana s številnimi temami javnega in zasebnega življenja na lokalni, državni, evropski in svetovni ravni.
63 ZIO-1 opredeljuje, da so strokovni delavci v javno-veljavnih izobraževalnih programih za odrasle: učitelj, organizator izobraževanja
odraslih in drugi strokovni delavci (19. člen); strokovni delavci v dejavnostih (26. člen) so: svetovalni delavec v izobraževanju odraslih,
organizator izobraževanja odraslih in drugi strokovni delavci;
64 ZIO-1 osebje, ki deluje v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle, poimenuje izobraževalci v neformalnih izobraževalnih
programih za odrasle (23. člen).
65 ZPSI-1 določa, da mora izvajalec poklicnega in strokovnega izobraževanja zagotavljati kakovost vzgojno-izobraževalnega dela po
načelih celovitega sistema vodenja kakovosti, ki upošteva tudi skupni evropski okvir zagotavljanja kakovosti v poklicnem in strokovnem
izobraževanju (16. člen).
66 ZIO-1 opredeljuje, da morajo imeti javne organizacije, ki izvajajo izobraževalne programe za odrasle in dejavnosti, ki se financirajo
iz javnih sredstev, vzpostavljen notranji sistem kakovosti za sprotno spremljanje in samoevalvacijo (68. člen).
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Ukrepi:
1. razvijanje novih oblik in načinov ozaveščanja, informiranja in spodbujanja odraslih za vključevanje v VŽU ter povezovanja
partnerjev in izvajalcev na državni in lokalni ravni;
2. dopolnjevanje in izpeljava promocijske kampanje na državni in lokalni ravni: Tedni vseživljenjskega učenja (TVU), Parada
učenja (PU) – Dan učečih se skupnosti in druge prireditve; Festival za tretje življenjsko obdobje (F3ŽO), Dnevi medgeneracijskega
sožitja (DMS), Nacionalni mesec skupnega branja (NMSB), Kulturni bazar (KB) in drugi); sodelovanje na sejmih (Karierni sejem
MojeDelo.com), tekmovanjih (EuroSkills/SloveniaSkills in podobno) in drugo;
3. vključitev dejavnost ozaveščanja na državni ravni v evropske in svetovne kampanje: Evropski teden poklicnih spretnosti,
svetovno gibanje festivalov učenja; razvojni projekti za promocijo izobraževanja odraslih (na primer nacionalno usklajevanje uresničevanja Evropskega programa za učenje odraslih (EPUO), Dnevi evropske kulturne dediščine (DEKD) in drugo;
4. oblikovanje partnerstva z deležniki po načelih večgeneracijskosti, večkulturnosti, medsektorskega sodelovanja ter vključevanja socialnih partnerjev in nevladnih organizacij; s povezovanjem in spodbudami deležnikom krepitev pomena izobraževanja
odraslih na prednostnih področjih: dejavno državljanstvo, demokracija, zdravje, življenjske spretnosti, socialna kohezija, kultura in
umetnost, prosti čas, digitalizacija, trajnost in podobno;
5. organiziranje strokovnih in drugih srečanj deležnikov (vključno z učečimi se): Andragoški kolokvij, Letni posvet o izobraževanju odraslih in drugo;
6. razvijanje novih in posodabljanje sedanjih spletno podprtih rešitev/platform za obveščanje, izmenjavo virov, mnenj, ključnih
podatkov in informacij;
7. vključitev partnerskih sredstev javnega obveščanja na državni in lokalni ravni z učinkovito rabo medijev in inovativnih pristopov;
8. razvijanje modelov za priznanja in nagrade za promocijo učenja in znanja.
4.5.6 Informacijska dejavnost
Načrtno spremljanje informacij, podatkov in statistike s področja izobraževanja odraslih, ki se vodijo na podlagi zakonov v
vzgoji in izobraževanju (kot na primer CEUVIZ, spletno orodje za spremljanje ReNPIO in podobno), zakonov drugih politik in državne statistike (SURS). Podatki s področja izobraževanja odraslih se spremljajo razpršeno in posamično, glede na namen in vrsto
podatkov tako na državni ravni (SURS, ministrstva, javne agencije, javni zavodi, ZRSZ, zbornice, JŠRIPS), lokalni ravni (lokalne
skupnosti) in na ravni posameznih deležnikov (delodajalci, sindikati, izvajalci).
Za napredno načrtno spremljanje izvajanja in merjenja dosežkov izobraževanja odraslih je potrebna boljša ureditev zbiranja in
zagotavljanja podatkov, kar je osnova za pregled stanja in gibanj, spremljanje kakovosti in doseganja učnih rezultatov ter podporo
vodenju učinkovite politike izobraževanja odraslih in nadaljnji razvoj področja.
Ukrepi:
– priprava analize stanja in strokovnih podlag za spremljanje podatkov na področju izobraževanja odraslih;
– posodobitev in nadgraditev ter vzdrževanje orodij in aplikacij za spremljanje kakovosti programov in dejavnosti ter dosežkov
v izobraževanju odraslih;
– razvijanje novih modelov za učinkovito in načrtno spremljanje izobraževanja odraslih z izvajanjem različnih politik.
Kazalnik petega prednostnega področja:
Delež odraslih, vključenih v svetovalno dejavnost, ki se izvaja kot javna služba, se bo do leta 2030 povečal za vsaj 20 %
glede na leto 2020.
5. Programi in dejavnosti, ki se izvajajo kot javna služba
Programi in dejavnosti, ki se izvajajo kot javna služba, so opredeljeni v zakonih pristojnih ministrstev, ki jih izvajajo in spremljajo. Pristojna ministrstva izvajajo javno službo, ki posega na področje izobraževanja odraslih in je določena v naslednjih zakonih.
MIZŠ:
ZIO-1 določa javno službo na področju izobraževanja odraslih v 52. členu.
Vsebina javne službe na področju izobraževanja odraslih sta program osnovne šole za odrasle (v nadaljnjem besedilu: program OŠO) in svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih pri:
– vključevanju v program OŠO in pri nadaljevanju izobraževalne poti;
– vključevanju v javnoveljavne izobraževalne programe za odrasle, po katerih se ne pridobi javnoveljavna izobrazba;
– vključevanju v neformalne izobraževalne programe za odrasle;
– ugotavljanju in dokumentiranju znanja, spretnosti in veščin, pridobljenih v neformalnem izobraževanju in priložnostnem
učenju na podlagi dokumentacije, in sicer za osebnostni razvoj, nadaljnje izobraževanje in vključitev na trg dela;
– samostojnem učenju.
MKGP:
Zakon o kmetijstvu (ZKme-1) (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) v 122. členu
opredeli področja javnih služb, med njimi tudi »kmetijsko svetovanje«, ki je podrobneje opisano v naslednjih členih:
– 123. člen:
– svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti;
– svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov za kmetijska gospodarstva;
– svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike;
– svetovanje in pomoč pri organizaciji in delovanju rejskih organizacij, organizacij pridelovalcev in drugih oblik proizvodnega
združevanja kmetijskih pridelovalcev;
– svetovanje na področju kmetijskih predpisov in prepisov povezanih s kmetijstvom.
– V 127.a členu so zapisane naloge javne svetovalne službe v čebelarstvu:
– svetovanje na področju tehnologije, ekonomike in varne hrane;
– svetovanje pri izdelavi razvojnih načrtov čebelarstva;
– svetovanje pri uveljavljanju ukrepov skupne kmetijske politike s področja čebelarstva;
– svetovanje pri organizaciji in delovanju organizacij proizvajalcev iz 107. člena ali skupin proizvajalcev iz 107.a člena
tega zakona;
– svetovanje pri pripravi predpisov s področja čebelarstva;
– sodelovanje pri pripravi razvojnih programov v čebelarstvu;
– ozaveščanje mladine in širše javnosti o pomenu čebelarstva;
– druge svetovalne naloge v čebelarstvu.
Zakon o gozdovih (ZG) (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10,
63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16): v 50. členu opredeli dejavnosti javne gozdarske službe in med njimi tudi strokovno svetovanje in usposabljanje lastnikov gozdov.
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MK:
Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 –
ZNOrg):
– v 81. členu je opredeljena javna služba varstva. V prvem odstavku je določena dejavnost javne službe, ki obsega identificiranje, dokumentiranje, vrednotenje, interpretiranje in raziskovanje dediščine, ohranitev dediščine ter preprečevanje škodljivih
vplivov nanjo, upravljanje dediščine, omogočanje dostopa do dediščine ali do informacij o njej, njeno predstavljanje javnosti in
razvijanje zavesti o njej, razen če z zakonom ni določeno drugače;
– v 83. členu so v okviru javne službe varstva nepremične dediščine opredeljeni Zavod za varstvo kulturne dediščine in
njegove naloge (84. člen), med katerimi sta tudi:
– zagotavljanje izpopolnjevanja in usklajevanje potreb po izobraževanju kadrov na področju varstva nepremične dediščine;
– izvajanje programov za razvijanje zavesti o dediščini, pripravništva in prakse za izobraževalne programe različnih stopenj
s svojega področja;
– v 3. poglavju je opredeljena javna služba muzejev;
– v 91. členu so opredeljene naloge, ki jih državni muzej opravlja kot državno javno službo: izvajanje programov za razvijanje
zavesti o dediščini, programov pripravništva, izpopolnjevanja in prakse za izobraževalne programe različnih stopenj s svojega
področja.
Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1) (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15) opredeljuje knjižnično javno službo in
pogoje za njeno izvajanje. Med drugim je:
– v 2. členu opredeljeno informacijsko opismenjevanje prebivalcev;
– v 16. členu opredeljeno, da splošne knjižnice v okviru javne službe sodelujejo v vseživljenjskem izobraževanju in organizirajo
posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture.
MZ:
Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej) (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08,
58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP
in 203/20 – ZIUPOPDVE):
V 7. členu je navedeno:
– preventivno zdravstveno varstvo rizičnih skupin in drugih prebivalcev v skladu s programom preventivnega zdravstvenega
varstva in z mednarodnimi konvencijami;
– zdravstveno vzgojo ter svetovanje za ohranitev in krepitev zdravja.
Naloga zdravstvenih delavcev v osnovni zdravstveni dejavnosti na posameznem območju je tudi povezovanje in sodelovanje z
drugimi zdravstvenimi ter s socialnovarstvenimi, vzgojno-izobraževalnimi in drugimi zavodi, podjetji, organizacijami ter posamezniki
za oblikovanje in izvajanje programov za krepitev, ohranitev in povrnitev zdravja.
MZI:
Zakon o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16, 67/17, 21/18 – ZNOrg, 43/19 in 139/20).
V skladu z 9. členom Javna agencija RS za varnost prometa (v nadaljnjem besedilu: AVP) izvaja tudi naslednje naloge, ki
so v javnem interesu:
– izvajanje izobraževalnih programov s področja voznikov in vozil;
– organiziranje usposabljanja izvajalcev programov usposabljanja ter razvijanje in izvajanje različnih oblik dodatnega usposabljanja udeležencev v cestnem prometu.
6. Okvirni obseg javnih sredstev
Cilje ReNPIO 2022–2030 bodo uresničevala vsaj ministrstva, zapisana v preglednici 15, iz sredstev državnega proračuna in
finančnih mehanizmov EU, ki podpirajo pripravo sistemskih in drugih ukrepov v okviru EU za države članice na področju razvoja in
urejanja izobraževanih politik. Tako je poleg dolgoročnega proračuna EU za obdobje 2021– 027 (v okviru katerega je tudi evropska
kohezijska politika 2021–2027) in programa Erasmus+ vzpostavljen tudi instrument za okrevanje Next Generation EU, s katerim
želi EK spodbuditi naložbe v zeleno, digitalno in odporno Evropo. V okviru tega instrumenta so za področje izobraževanja najpomembnejši naslednji mehanizmi, ki uresničujejo različne programske usmeritve:
– mehanizem za okrevanje in odpornost oziroma. RRF (Recovery and Resilience Facility),
– pomoč pri okrevanju za kohezijo in območja Evrope REACT-EU ter
– mehanizem za pravični prehod.
Preglednica 15: Okvirni obseg javnih sredstev
Ministrstvo

Sredstva 2021 (EUR)*

Sredstva 2022 (EUR)**

1.

MIZŠ

31.423.667,62

21.622.676,14

2.

MDDSZ

28.525.512,10

22.712.382,58

3.

MKGP

13.063.814,16

13.399.551,90

4.

MOP

5.

MZ***

6.

MK

7.

MNZ

273.018,58

8.

MP

619.400,00

9.

MZI

258.000,00

200.000,00

10.

UOIM****

476.981,42

1.000.000,00

87.570.649,56

72.853.551,56

Skupaj

174.226,00

365.624,82

10.428.008,00

10.428.008,00

2.328.021,68

2.437.308,11
688.000,01

* LPIO 2021, sklep Vlade št. 60300-2/2021/3 z dne 24. marca 2021.
** Okvirni obseg sredstev za leto 2022.
*** Iz sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije okvirno 10.278.008,00 EUR na leto.
**** Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih so določene naloge prešle z MNZ na Urad Vlade RS
za oskrbo in integracijo migrantov (UOIM).
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Operativni program izvajanja kohezijske politike v obdobju 2014–2020 se izteka, zato so v predlogu LPIO 2022 sredstva manj
ša kakor v letu 2021. Zaradi začetka izvajanja ukrepov iz novega operativnega programa evropske kohezijske politike (2021–2027)
in drugih evropskih mehanizmov ter izvajanja javne službe na podlagi ZIO-1 bodo v skladu s spremembami proračuna za leto
2022 sredstva za to leto višja.
Sredstva za izvajanje ReNPIO 2022–2030 bo za obdobje od leta 2023 do 2030 država zagotovila v skladu s sprejetimi
proračuni.
V skladu z 29. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS 2122) (Uradni list
RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP in 74/21) se bodo pravice porabe za izvajanje ReNPIO2022–2030 zagotavljale v znesku, določenem s proračunom, ne glede na znesek, ki je predviden s tem nacionalnim programom, zakonom ali drugim predpisom. Glede
finančnih učinkov prihodnjih let je treba upoštevati Zakon o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15 in 177/20 – popr.) ter veljavni
Odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država, ki določa zgornji obseg izdatkov za državni proračun.
7. Spremljanje izvajanja ReNPIO 2022–2030
ReNPIO 2022–2030 je pripravil MIZŠ na podlagi strokovnih podlag ACS v sodelovanju z drugimi pristojnimi ministrstvi. V
razprave so bili vključeni ključni deležniki na državni, regionalni in lokalni ravni: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, ZRSZ,
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: CPI), Gospodarska zbornica Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: GZS), Obrtna zbornica Slovenije (v nadaljnjem besedilu: OZS), sindikati, gospodarska in različna strokovna združenja,
nevladne organizacije, lokalne samoupravne skupnosti, združenja izvajalcev izobraževanja odraslih, nevladne organizacije in
drugi pristojni akterji področja.
Za uresničevanje ciljev ReNPIO 2022–2030 so odgovorna pristojna ministrstva, ki izvajajo ukrepe, ki so vsako leto opredeljeni
v LPIO, z javnimi razpisi, pozivi, projektnimi oziroma drugimi programskimi vsebinami na podlagi zakonov.
V skladu z LPIO so za uresničevanje ciljev odgovorni tudi izvajalci, ki razvijajo in izvajajo programe in dejavnosti, ki podpirajo
izobraževanje odraslih. To so: organizacije za izobraževanje odraslih, organizacije, ki opravljajo dejavnosti v okviru zdravstvene
vzgoje in drugih preventivnih ukrepov, organizacije, ki izvajajo izobraževanje s področja kmetijske dejavnosti, organizacije s
področja kulture ter razvojno-raziskovalne organizacije, javni skladi, javne agencije, zbornice, zveze in nevladne organizacije in
drugi v skladu z LPIO. Ključnega pomena pri uresničevanju sta partnersko povezovanje in sodelovanje vseh ključnih deležnikov
in socialnih partnerjev na vseh ravneh.
Za uresničevanje ReNPIO 2022–2030 bo vlada imenovala programsko delovno skupino,67 sestavljeno iz ministrstev, za
usklajevanje ukrepov, aktivnosti in programov v LPIO ter spremljanje njenega izvajanja. Programska delovna skupina lahko k
sodelovanju povabi tudi predstavnike Ekonomsko-socialnega sveta in druge deležnike.
Lokalna samoupravne skupnosti sprejmejo LPIO, s katerim oblikujejo pogoje za izobraževanje odraslih in druge možnosti
za uresničevanje vseživljenjskega učenja in kakovosti življenja prebivalcev v lokalnih okoljih. V njem opredelijo cilje in kazalnike,
ukrepe, sredstva in spremljanje izvajanja v skladu z nacionalnim programom izobraževanja odraslih.68
Postopek priprave LPIO in spremljanja izvajanja ReNPIO 2022–2030:
a. Priprava LPIO:
Predlog LPIO pripravijo pristojna ministrstva v skladu s sprejetim proračunom, predvidoma do 31. oktobra tekočega leta za
prihodnje leto.
Predlog LPIO pristojna ministrstva med seboj uskladijo v Programski delovni skupini. Pri obravnavi upoštevajo poročilo o
izvajanju LPIO za preteklo leto.
b. Poročilo o izvajanju LPIO:
Poročilo o izvajanju LPIO pripravijo pristojna ministrstva in ga pošljejo na MIZŠ, predvidoma do 30. aprila za preteklo leto.
Skupno poročilo o izvajanju LPIO za preteklo leto pripravi ACS, predvidoma do 31. maja tekočega leta.
Poročilo o izvajanju LPIO obravnava SSIO in poda mnenje, pred njim pa Programska delovna skupina.
c. Poročilo o izvajanju ReNPIO 2022–2030:
Vmesno poročilo z analizo za obdobje 2022–2025 pripravi ACS, predvidoma do 31. avgusta 2026. To poročilo obravnava
SSIO in poda mnenje. S poročilom se seznani vlada, ki ga predloži DZ. S poročilom in mnenjem SSIO se seznanita Programska delovna skupina in Ekonomsko-socialni svet ter predlagata potrebne spremembe za izboljšanje doseganja ciljev ReNPIO 2022–2030.
Dopolnjeno vmesno poročilo z analizo za obdobje 2022–2028 pripravi ACS, predvidoma do 31. marca 2029, ki je osnovna za
načrtovanje ReNPIO za naslednje obdobje. Z dopolnjenim vmesnim poročilom se seznanijo SSIO, Programska delovna skupina
in Ekonomsko-socialni svet.
Poročilo z analizo o izvajanju ReNPIO 2022–2030 za celotno obdobje izvajanja pripravi ACS, predvidoma do 31. avgusta
2031. Poročilo obravnava SSIO in poda mnenje. S poročilom se seznani vlada, ki ga predloži DZ. S poročilom se seznani Programska delovna skupina, lahko pa tudi Ekonomsko-socialni svet.
Kvantitativne in kvalitativne rezultate za spremljanje izvajanja ReNPIO 2022–2030 opredelijo vključena ministrstva oziroma
politike. Spremljanje izvajanja ReNPIO 2022–2030 poteka na letni ravni v skladu z drugimi nacionalnimi kazalniki, na osnovi razvite
metodologije in orodij za spremljanje uresničevanja ReNPIO 2022–2030.
IV. ZAKLJUČEK
Cilje ReNPIO 2022–2030 bomo dosegli z usklajenim delovanjem pristojnih ministrstev oziroma politik, ki so odgovorne za
izobraževanje odraslih in so jim za ta namen dodeljena državna sredstva, dopolnjena s sredstvi iz evropske kohezijske politike in
drugih evropskih in mednarodnih shem.
V skladu s Priporočili OECD za izboljšanje upravljanja na področju izobraževanja odraslih.
»2. Okrepljen medresorski nadzor in odgovornost v izobraževanju odraslih za izboljšanje usklajenosti politik ter partnerstev med
ministrstvi in deležniki.
4. Okrepitev medministrskega usklajevanja na področju izobraževanja odraslih z izboljšanjem ozaveščenosti in spretnosti javnih
uslužbencev ter priznavanja in zagotavljanja sredstev za usklajevanje.
5. Okrepitev sodelovanja med vlado z ministrstvi in občinami za uskladitev nacionalnih in lokalnih prizadevanj ter sodelovanja med
lokalnimi deležniki za izboljšano uporabo sredstev, znanja in sposobnosti v vsaki regiji.
6. Krepitev sodelovanja vlade/ministrstev z deležniki na področju izobraževanja odraslih za boljše izpolnjevanje potreb odraslih v
izobraževanju in delodajalcev.« (https://www.oecd.org/skills/nationalskillsstrategies/Skills-Strategy-Implementation-Guidance-for-SloveniaExecutive-Summary-Slovenian.pdf)
68 Letni program izobraževanja odraslih samoupravnih lokalne skupnosti opredeljuje 51. člen ZIO-1.
67
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V obdobju veljavnosti ReNPIO 2022–2030 se bosta svet in z njim tudi Slovenija ukvarjala z izjemnimi izzivi: z nekaterimi od
teh se v zadnjih nekaj desetletjih še nismo ukvarjali (pandemija COVID-19), nekaterih pa se zavedamo že dalj časa, vendar se
bodo, tudi zaradi dosedanjega ne dovolj pogumnega ukvarjanja z njimi, le še zaostrili. To so dejavnosti za preprečevanje posledic
netrajnostno naravnanega razvoja in tudi s tem povezanih podnebnih sprememb na eni strani in priložnosti, pa tudi pasti razvoja
tehnologije, predvsem digitalizacije. Brez preloma z dosedanjimi praksami gospodarskega razvoja in preusmeritve v krožno, zeleno
in v vseh pogledih trajnostno naravnano gospodarstvo se bomo soočili z do zdaj še neznanimi posledicami.
Vsem tem izzivom pa bomo lahko kos predvsem z drugačnim odnosom do VŽU. Samo ozaveščenost ter višja raven znanja in
temeljnih zmožnosti lahko zagotovijo dejavno spopadanje z navedenimi izzivi; obenem pa lahko višja raven znanja in ozaveščenosti
zaustavi povečevanje razlik med ljudmi in spodbudi približevanje pravičnejši družbi ter odnosom v njej.
Št. 602-10/21-20/10
Ljubljana, dne 23. marca 2022
EPA 2387-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
Igor Zorčič
predsednik
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V. PRILOGE
1. Temeljni izrazi
Formalno izobraževanje so procesi učenja, ki vodijo k pridobitvi formalne izobrazbe, javnoveljavne izobrazbe – to pomeni, da
se spremeni posameznikov izobrazbeni ali kvalifikacijski status. Formalno izobraževanje daje javnoveljavno diplomo, spričevalo
ali certifikat.
Izobraževanje odraslih obsega izobraževanje, izpopolnjevanje, usposabljanje in učenje oseb, ki so izpolnile osnovnošolsko
obveznost in si želijo pridobiti, posodobiti, razširiti in poglobiti znanje, vendar pri tem izobraževanju nimajo statusa učenca, dijaka
in študenta, ter oseb, ki so stare vsaj 15 let, če ni mogoče ugotoviti, ali so končale osnovnošolsko izobraževanje oziroma izpolnile
osnovnošolsko obveznost, ali če niso končale osnovnošolskega izobraževanja oziroma izpolnile osnovnošolske obveznosti zaradi
izjemnih okoliščin, zaradi katerih je bilo ogroženo njihovo življenje ali zdravje (na primer vojna, naravne nesreče).
Izobraževanje pomeni šolanje oziroma izobraževanje ljudi, ki najpogosteje poteka v izobraževalnih ustanovah; proces, ki
ljudem omogoča pridobivanje znanja, razvijanje spretnosti, pridobivanje navad in usposobljenosti za delovanje; stopenjski proces,
v katerem posameznik z učenjem pridobiva znanje in spretnosti ter širi svoje razumevanje in zmožnosti.
Izpopolnjevanje je kratkotrajno usposabljanje z natančno določenim ciljem, ki praviloma sledi začetnemu izobraževanju
ali usposabljanju in je namenjeno dopolnjevanju, izboljšanju ali posodabljanju znanja, spretnosti in/ali zmožnosti, pridobljenih v
prejšnjem izobraževanju.
Zmožnost (kompetenca):
Zmožnost se je uveljavila kot slovenski prevod za izraz kompetenca (v nadaljnjem besedilu: zmožnost). Označuje lastnost
posameznika, da ustrezno uporabi učne dosežke v različnih okoliščinah (izobraževanje, delo, osebni ali poklicni razvoj). Ni je mogoče omejiti zgolj na kognitivno dimenzijo (uporabo teorije, konceptov in tacitnega ali skritega znanja). Vsebuje tudi uporabni vidik
(vključno z različnimi spretnostmi), motivacijske in vrednotne orientacije, stališča, čustva in druge socialne in vedenjske sestavine.
Zmožnosti predstavljajo notranje mentalne strukture – v smislu sposobnosti, kapacitete in dispozicij, ki so lastnost posameznika.
(Izhodišča za pripravo javnoveljavnih izobraževalnih programov za odrasle 2020 in Smernice za izvajanje svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih, ki se izvaja kot javna služba 2020)
Javna služba na področju izobraževanja odraslih zajema izvajanje programa OŠO in svetovalno dejavnost. Javno službo
izvajajo javne organizacije za izobraževanje odraslih, vključene v javno mrežo javnih organizacij za izobraževanje odraslih.
Kvalifikacija je rezultat procesa ocenjevanja in priznavanja pristojnega organa, ki odloči, da je posameznik dosegel učne izide
v skladu z določenimi standardi.
Neformalni izobraževalni program za odrasle je splošnoizobraževalni program, po katerem se ne pridobita ne javnoveljavna
izobrazba ne poklicna ali dodatna kvalifikacija. Rezultati neformalnega izobraževanja se lahko ovrednotijo in vodijo v potrjevanje
(certifikacijo).
Poklicne zmožnosti je sopomenka za izraz poklicne kompetence: to so zmožnosti, ki jih posameznik potrebuje za uspešno
delovanje na nekem poklicnem področju.
Pismenost je zmožnost posameznikov, da razumejo, oblikujejo (ustvarjajo) in uporabljajo pisna in ustna besedila.
Spretnost (veščina) Ob znanju so spretnosti, za katere se pogosto uporablja tudi izraz veščine, tista sestavina zmožnosti,
ki jo je mogoče neposredno meriti. Spretnosti skupaj s pridobljenim znanjem, izkušnjami in razvitimi sposobnostmi omogočajo
posamezniku reševanje težav, opravljanje določene naloge ali dela.
Strokovni delavec v javni poklicni ali strokovni šoli so učitelji in izvajalci splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnoteoretičnih
predmetov oziroma strokovnih modulov, predavatelji višjih strokovnih šol, učitelji praktičnega pouka in spretnosti, svetovalni delavci,
knjižničarji, mojstri, organizatorji izobraževanja odraslih, laboranti, inštruktorji, organizatorji praktičnega izobraževanja in drugi.
Zmožnost je sopomenka za izraz kompetence, ki je sinteza temeljnih spretnosti in pogoj za delovanje posameznika v sodobni
družbi znanja. Označuje lastnosti posameznika, da ustrezno uporabi učne dosežke v različnih okoliščinah (izobraževanje, delo,
osebni ali poklicni razvoj). Ni je mogoče omejiti zgolj na kognitivno dimenzijo (uporabo teorije, konceptov in tacitnega ali skritega
znanja). Vsebuje tudi uporabni vidik (vključno z različnimi spretnostmi), motivacijske in vrednotne orientacije, stališča, čustva in
druge socialne in vedenjske sestavine. Zmožnosti predstavljajo notranje mentalne strukture v smislu sposobnosti, kapacitete in
dispozicij, ki so lastnost posameznika. (Izhodišča za pripravo javnoveljavnih izobraževalnih programov za odrasle 2020 in Smernice
za izvajanje svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih, ki se izvaja kot javna služba 2020)
Udeleženec izobraževanja odraslih je oseba, ki se vpiše oziroma vključi v izobraževalni program za odrasle oziroma dejavnosti na področju izobraževanja odraslih. Udeleženec izobraževanja odraslih, ki se izobražuje po javnoveljavnih programih osnovnošolskega, poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja, ima pravico do zdravstvenega varstva iz obveznega
zdravstvenega zavarovanja v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, in pravico do drugih
ugodnosti ter pravice v skladu s posebnimi predpisi, če ni v delovnem razmerju, prijavljen kot brezposelna oseba ali se ne izobražuje v skladu s predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.
Učenje je proces, v katerem posameznik postopno usvaja podatke, zamisli in vrednote in s tem pridobiva znanje, veščine,
spretnosti in/ali zmožnosti.
Usposabljanje je oblika praktičnega izobraževanja, v kateri je v ospredju pridobivanje praktičnih spretnosti, ki so potrebne
za opravljanje določenega dela, in praviloma ni povezano z zahtevnejšimi intelektualnimi operacijami ali strokovno teorijo. Poteka
kot praktični pouk ali kot praktično usposabljanje z delom in tudi kot delovna praksa ali kot neposredno usposabljanje v procesu
dela ali uvajanje v delo.
Vseživljenjska karierna orientacija zajema dejavnosti, ki omogočajo prepoznavanje sposobnosti, zmožnosti in interesov za
sprejemanje odločitev na področju zaposlovanja, izobraževanja, usposabljanja in izbire poklica ter omogoča vodenje življenjskih
poti tako, da se posamezniki teh sposobnosti in zmožnosti naučijo in jih uporabljajo.
Vseživljenjsko učenje je vse učenje v celotnem posameznikovem življenju, katerega cilj je izboljšanje ravni znanja, spretnosti,
veščin, zmožnosti in/ali kvalifikacij zaradi osebnih, družbenih in/ali poklicnih razlogov.
Vseživljenjsko izobraževanje je izraz, s katerim v slovenščini poimenujemo organizirani del vseživljenjskega učenja. (Muršak, 2012).
2. Državni in mednarodni strateški in programski dokumenti
1. Strategija razvoja Slovenije 2030
Osrednji cilj SRS 2030 je zagotoviti kakovostno življenje za vse. Uresničuje se z uravnoteženim gospodarskim, družbenim
in okoljskim razvojem, ki ustvarja možnosti in priložnosti za sedanje in prihodnje rodove. »Učenje za in skozi vse življenje« je ena
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izmed petih strateških usmeritev države za doseganje osrednjega cilja »kakovostno življenje za vse«. Usmerjenost k povečanju
produktivnosti je tesno povezana z razvojem človeških virov, inovacijsko sposobnostjo in ravnjo digitalizacije ter institucionalno
učinkovitostjo in spodbudnim poslovnim okoljem. Raven izobrazbe prebivalstva se je v zadnjih desetletjih precej izboljšala, ostajajo
pa neskladje med ponudbo in povpraševanjem po znanju in spretnostih na trgu dela. Demografske spremembe bodo zahtevale
povečanje delovne aktivnosti starejših, zato neustrezna izobrazbena struktura zaposlenih skupaj s skromnim sodelovanjem med
podjetji in raziskovalnim sektorjem neugodno vpliva na inovacijsko aktivnost podjetij. SRS 2030 vključuje tudi cilje trajnostnega
razvoja za uresničevanje globalnega razvojnega načrta Agende za trajnostni razvoj do leta 2030, sprejete v okviru Organizacije
združenih narodov (Agenda 2030),69 ki jih je sprejel tudi Svet EU.70
2. Strategija dolgožive družbe
Strateški cilji za uresničitev vizije, ki izhajajo iz stanja in sprememb v demografski strukturi prebivalstva, so: 1. blaginja vseh
generacij ter dostojno in varno bivanje v domačem okolju z upoštevanjem visoke ravni človekovih pravic; 2. vključenost vseh
generacij v gospodarsko, družbeno, socialno in kulturno življenje v skladu z njihovimi željami in potrebami ter medgeneracijsko
sožitje; 3. ohranjanje in izboljšanje telesnega in duševnega zdravja ljudi vseh starosti.
3. S4 – Slovenska strategija pametne specializacije
Ta strategija je podlaga za osredotočenje razvojnih vlaganj na področja, kjer ima Slovenija kritično maso znanja, kapacitet
in zmožnosti ter na katerih ima inovacijski potencial za umeščanje na globalne trge. Ob tem je treba poudariti dejstvo, da je bila
slovenska strategija ena prvih v EU, ki so v okviru svežnja ukrepov kot najmanj enakovredno drugim področjem (kakršna so vlaganja v raziskave in razvoj ter spodbujanja podjetništva in inovativnosti) opredelile vlaganja v razvoj človeških virov, predvsem
v okviru izobraževalnega procesa s spodbujanji ustvarjalnosti in inovativnosti ter odprtih inovativnih učnih okolij po vsej vertikali.
Na področju razvoja človeških virov tako opredeljuje ključne izzive, ki jih obravnavajo ukrepi:
– zagotovitev dovolj strokovno usposobljenega kadra, ki odgovarja potrebam gospodarstva;
– prispevanje k povečevanju dodane vrednosti s spodbujanjem oblikovanja novih organizacijskih in poslovnih modelov pri
delu s človeškimi viri v podjetjih;
– ozaveščanje in povezovanje socialnih partnerjev ter drugih deležnikov z namenom prepoznavanja njihove vloge pri podpori
tem procesom.
4. Smernice za izvajanje ukrepov APZ za obdobje 2021–2025
Te smernice so okvir izvajanja APZ in kažejo usmeritve razvoja ukrepov in programov na tem področju. APZ sledi priporočilom
OECD in Evropske komisije (v nadaljnjem besedilu: EK). Temeljni cilji so povečanje delovne aktivnosti ranljivih skupin brezposelnih,
njihov hitrejši prehod na trg dela in preprečevanje dolgotrajne brezposelnosti ter zmanjšanje vrzeli med potrebnimi in dejanskimi
veščinami iskalcev zaposlitve.
5. Nacionalna strategija za razvoj bralne pismenosti 2019–2030
Cilji razvoja bralne pismenosti, ki veljajo tudi za odrasle, so:
– ustvarjanje učinkovitega družbenega okvira za razvijanje bralne pismenosti;
– razvijanje bralne pismenosti posameznikov in posameznic, ki imajo v različnih življenjskih obdobjih različne vloge, potrebe
in zahteve, ter tako omogočanje stalnega razvoja družbe in gospodarstva;
– povečevanje dostopnosti do knjig in drugega bralnega gradiva in
– v okviru formalnega, neformalnega in priložnostnega učenja spodbujanje razvoja bralne pismenosti in bralne kulture pri
odraslih.
6. Smernice za izvajanje Strategije spretnosti za Slovenijo za upravljanje izobraževanja odraslih v Sloveniji
Leta 2017, po končanju prve faze Strategije spretnosti v Sloveniji, je OECD objavil dokument, ki je rezultat medresorskega
sodelovanja. Dokument vključuje ocenjevanje stanja spretnosti v Sloveniji ter pripravo in izvedbo akcijskega načrta. V oceni stanja
spretnosti je bilo prepoznanih devet izzivov na področju razvoja in uporabe spretnosti in podan predlog za obravnavo v drugi fazi:
učinkovito in vključujoče upravljanje spretnosti. Smernice za upravljanje izobraževanja odraslih v Sloveniji obsegajo priporočila:
1. sodelovanje med ministrstvi; 2. učinkovito povezovanje med ministrstvi in lokalnimi skupnostmi ter regionalnimi strukturami;
3. učinkovito povezovanje in delovanje med ministrstvi in različnimi deležniki. Namen smernic je izboljševanje sposobnosti odraslega prebivalstva Slovenije za izboljšanje lastnosti in spretnosti za delo in življenje ter dejavno sodelovanje v družbi.
7. Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020–2030 (ReNPVO20–30)
Nacionalni program varstva okolja za obdobje 2020–2030 (v nadaljnjem besedilu: NPVO 2020–2030) z vizijo ohranjena narava in zdravo okolje v Sloveniji in zunaj nje omogoča kakovostno življenje zdajšnjim in prihodnjim generacijam, določa usmeritve,
cilje, naloge in ukrepe deležnikov varstva okolja:
– dolgoročne usmeritve, cilje, naloge in ukrepe varstva okolja;
– dolgoročne usmeritve, cilje, naloge in ukrepe ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot (Nacionalni
program varstva narave);
– državno politiko upravljanja voda (Nacionalni program upravljanja z vodami);
– ukrepe za doseganje ciljev Strategije razvoja Slovenije 2030, ki med strateškimi usmeritvami za doseganje kakovostnega
življenja prepoznava tudi ohranjeno zdravo naravno okolje;
– usmeritve za načrtovanje in izvajanje politik drugih sektorjev, ki vplivajo na okolje;
– usmeritve in ukrepe za izpolnjevanje mednarodnih razvojnih zavez (predvsem Agende za trajnostni razvoj do leta 2030);
– usmeritve in ukrepe za izpolnjevanje mednarodnih zavez na področju varstva okolja, ohranjanja narave in upravljanja voda.
3. Mednarodni dokumenti in priporočila
ReNPIO 2022–2030 je usklajen z evropskimi strateškimi dokumenti glede poslanstva, vizije, ciljev, ciljnih skupin, prednostnih
področij, ukrepov in instrumentov za sofinanciranje. Na ravni EU sta področje izobraževanja odraslih kot tudi VŽU opredeljena v
strateških in programskih dokumentih, ki opredeljujejo strateške usmeritve in priporočila državam članicam. Države članice po načelu subsidiarnosti te usmeritve umeščajo v svoje družbene in gospodarske strategije, dokumente, programe oziroma akcijske načrte.
1. Agenda 2030
EU je za področje trajnostnega razvoja zavezana svoji vodilni vlogi pri izvajanju Agende 2030, ki je bila sprejeta v Združenih narodih. EK je novembra 2016 predstavila svoj strateški pristop k izvajanju Agende 2030 in pojasnila, kako deset političnih
Agende za trajnostni razvoj do leta 2030, OZN, https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/uresnicevanje-agende-2030/
Sklepi Sveta Evropske unije, 10. december 2019, Evropski svet, https://www.consilium.europa.eu/sl/press/press-releases/2019/12/10/sustainable-europe-by-2030-council-adopts-conclusions/
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prednostnih nalog EK prispeva k izvajanju Agende 2030. Krovni dokument obravnava dolgoročno vzdržno rast in razvoj. Četrti
cilj med 17 cilji trajnostnega razvoja Agende 2030 je »kakovostno izobraževanje«, opredeljeno kot »vsem enakopravno zagotoviti
kakovostno izobrazbo ter spodbujati možnosti vseživljenjskega učenja za vsakogar«.
2. Evropski zeleni dogovor
To je krovni dokument EK za vzpostavitev prve podnebno nevtralne celine. Da bi Evropa zmogla ta izziv, potrebuje novo
strategijo za rast in preoblikovanje EU v sodobno gospodarstvo, v katerem do leta 2050 ne bo več neto izpustov toplogrednih
plinov; gospodarska rast ne bo vezana na rabo virov in v katerem nihče ne bo prezrt. Ta cilj bo dosežen s spremembo podnebnih
in okoljskih izzivov v priložnosti na vseh področjih politike in z zagotavljanjem pravičnega in vključujočega prehoda za vse.71
3. Program znanj in spretnosti za Evropo za trajnostno konkurenčnost, socialno pravičnost in odpornost (Skills Agenda)
Pandemija COVID-19 je vplivala na milijone ljudi v EU, ki so izgubili službo ali doživeli znatno izgubo dohodka, zato bodo
morali pridobiti novo znanje ter se preseliti na nova delovna mesta oziroma v druge sektorje. Kriza leta 2020 je pokazala na pomen
pripravljenosti na digitalizacijo in urejanje e-sistemov kakor tudi na ustrezno odzivanje na področju kibernetske varnosti. Za mlade je
vstop na trg dela zaradi teh razmer še zahtevnejši. Evropski okvir kompetenc za pomoč pri razvoju in ocenjevanju znanja, spretnosti
in ravnanja na področju podnebnih sprememb in trajnostnega razvoja predvideva tudi proaktivno izpopolnjevanje in prekvalifikacije.
Dokument je bil posodobljen junija 2020 in predvideva naslednjih 12 dejavnosti za izboljšanje pogojev pridobivanja znanja
in temeljnih zmožnosti ter prilagajanje potrebam trga dela: 1. pakt za spretnosti (s tremi središči: za mreženje, središče znanja,
za svetovanje in vire), 2. krepitev inteligence, 3. strategije spretnosti in zavodi za zaposlovanje, 4. predlog priporočila Sveta o
poklicnem izobraževanju in usposabljanju, 5. evropske univerze, 6. spretnosti za podporo dvojnemu prehodu (zelenemu in digitalnemu), 7. izboljšanje naravoslovno-matematičnih profilov diplomantov; prečne spretnosti s spretnostmi podjetnosti, 8. spretnosti za
življenje, 9. individualni učni računi, 10. evropski pristop k mikrokvalifikacijam, 11. nova platforma Europass, 12. izboljšanje okvira
za sprostitev naložb držav članic in zasebnih vlaganj v znanje in spretnosti.
4. Evropski izobraževalni prostor (European Education Area – EEA)
Poudarja spretnosti in vseživljenjsko učenje kot osnovo za okrevanje po pandemiji COVID -19. Poudarja pomen upravljanja
in sodelovanja ter povezovanja različnih politik, partnerstvo z različnimi deležniki na evropski, regionalni in lokalni ravni; skupno
načrtovanje ukrepov in izvajanje (na primer tudi krožno gospodarstvo in trajnostni razvoj) je ključno; iskanje rešitev za izzive,
povezane z demografskimi gibanji, podnebnimi spremembami in novimi tehnologijami, in sicer z oblikovanjem strateškega, mednarodnega, sinhroniziranega in strokovnega pristopa. Prvi sveženj ukrepov je osredotočen na tri področja: 1. ključne zmožnosti
za vseživljenjsko učenje, 2. digitalne spretnosti, 3. skupne vrednote in vključujoče izobraževanje.
5. Akcijski načrt za digitalno izobraževanje (Digital Education Action Plan, 2021–2027)
Novi temelji za digitalno izobraževanje v digitalni dobi (2021–2027) so vizija EK za visokokakovostno, vključujoče in dostopno
digitalno izobraževanje v Evropi. Spoznanja ob krizi v pandemiji COVID-19, ko se je tehnologija v izobraževanju uporabljala v največjem obsegu do zdaj, nujno narekujejo dve strateški prednostni nalogi: 1. podporo razvoju visokokakovostnega in zmogljivega
ekosistema digitalnega izobraževanja (tehnična, povezanost, naložbe v opremo, učne lekcije 2020, etične smernice in podobno);
2. krepitev digitalnih spretnosti in konkurenčnost za digitalni prehod. Načrt daje podporo: Programu znanj in spretnosti (Digitalne
spretnosti učenja in poučevanja za vse) in Priporočilom Sveta za digitalni prehod poklicnega izobraževanja.
6. Poti izpopolnjevanja – nove priložnosti za odrasle
Priporočila Sveta (2016) na podlagi 29 točk predlagajo 25 ukrepov v skladu z zakonodajo držav članic, razpoložljivimi sredstvi in sodelovanjem s socialnimi partnerji. Temeljni namen je z ustreznim svetovanjem, terenskim delom in drugimi podpornimi
mehanizmi odraslim pomagati do: 1. pridobivanja minimalne ravni pismenosti, računanja in digitalnih spretnosti; 2. pridobivanja
spretnosti za napredovanje na višjo raven kvalifikacije ali izobrazbe (stopnja 3 ali 4 v evropskem ogrodju kvalifikacij (EOK)). Dostop
do kakovostnih učnih priložnosti poteka v treh korakih: odrasli presodijo in ocenijo svoje spretnosti; zagotavljanje sistemsko urejene
ponudbe za učenje in izobraževanje; zagotavljanje sistema vrednotenja predhodno pridobljenega znanja.
7. Zelena knjiga o staranju (spodbujanje solidarnosti in odgovornosti med generacijami)
V zadnjih petih desetletjih se je pričakovana življenjska doba ob rojstvu podaljšala za približno 10 let tako za moške kakor
za ženske. Demografski profil regij EU se zelo razlikujejo, zlasti med mestnimi in podeželskimi območji, pri čemer se nekateri
kraji znatno starajo, v drugih pa se obseg delovno sposobnega prebivalstva povečuje. V Sloveniji se prebivalstvo močno stara,
po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je bilo v letu 2019 več kot 30 % vsega prebivalstva prejemnikov pokojnin, od
teh je 20 % starih več kot 65 let.
8. Evropski steber socialnih pravic
Določa načela, ki se neposredno ali posredno nanašajo na področja, na katera vpliva staranje. Ta so med drugim: starostni
dohodki in pokojnine, dolgotrajna oskrba, zdravstveno varstvo, vključevanje invalidov, socialna zaščita, usklajevanje poklicnega in
zasebnega življenja, usposabljanje in vseživljenjsko učenje. Javne politike imajo pomembno podporno vlogo pri vlaganju v znanje
in spretnosti ljudi v vseh življenjskih obdobjih. Nenehno vlaganje v učenje ima številne pozitivne učinke, na primer: pomaga odložiti
začetek demence; preprečuje upad kognitivnih sposobnosti, povezanih s starostjo; ohranja aktivno sodelovanje v družbi in razvija
državljanske zmožnosti.
9. Akcijski načrt za evropski steber socialnih pravic
AN je EK objavila 4. marca 2021 in predstavlja prispevek EK k izvajanju načel evropskega stebra socialnih pravic. Namen
AN je, da bi pri zagotavljanju močne socialne Evrope prešli od načel k dejanjem, posodobili socialna pravila, hkrati pa uspešno
obravnavali spremembe zaradi novega družbenega, tehnološkega in gospodarskega razvoja ter socialno-ekonomskih posledic
pandemije. AN se osredotoča na ukrepe za boljša in številnejša delovna mesta, znanja in spretnosti za prihodnost ter socialno
zaščito in vključenost. Vključuje krovne cilje do leta 2030, in sicer 78- % stopnjo zaposlenosti, 60- % vključenost odraslih v usposabljanje na letni ravni in 15 milijonov manj ljudi, ki jim grozi revščina ali socialna izključenost.
10. Priporočilo Komisije (EU) 2021/402 z dne 4. marca 2021 o učinkoviti aktivni podpori zaposlovanju (EASE) po krizi zaradi
COVID-1972
Priporočilo predlaga državam članicam, da razvijejo usklajene svežnje politik, ki bi združevale začasne in trajne ukrepe, s
katerimi se lahko države članice spopadejo z izzivi na trgu dela, ki jih je povzročila pandemija, s ciljem, da uspešno izpeljejo zeleni in digitalni prehod. Ti svežnji ukrepov bi morali vključevati tudi priložnosti za izpopolnjevanje in prekvalificiranje ter podporne
Povzeto po zgoraj navedenem dokumentu.
Priporočilo Komisije (EU) 2021/42 z dne 4. marca 2021 o učinkoviti aktivni podpori zaposlovanju (EASE) po krizi zaradi COVID-19.
C/2021/1372. OJ L 80, 8. 3. 2021 (EUR-Lex - 32021H0402 - EN - EUR-Lex (europa.eu).
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ukrepe, ki bi zajemali na primer celovite strategije za znanja in spretnosti za različne gospodarske sektorje, napovedovanje znanj
in spretnosti, ponudbo izobraževanja in usposabljanja glede na potrebe trga dela, pravico do kakovostnega usposabljanja in
poklicnega svetovanja odraslih ter okrepitev zmogljivosti na področju priznavanja in vrednotenja učenja in izkušenj, pridobljenih
zunaj formalnega izobraževanja in usposabljanja.
11. Priporočilo Sveta z dne 30. oktobra 2020 o Mostu do delovnih mest – okrepitev jamstva za mlade in nadomestitvi Priporočila Sveta z dne 22. aprila 2013 o vzpostavitvi jamstva za mladino
Jamstvo za mlade je zaveza evropskih držav, da vsaki mladi osebi do 29 let ponudijo kakovostno zaposlitev, vključitev v
izobraževanje, vajeništvo ali pripravništvo v času do štirih mesecev po koncu izobraževanja ali nastanku brezposelnosti. V okviru
okrepljenega jamstva za mlade se namenja večja teža predhodnim fazam in preventivnim dejavnostim pred vstopom mlade osebe
na trg dela. V priporočilih je poudarjena potreba po izobraževanju in usposabljanju za pridobitev ustreznega znanja in veščin, pri
čemer je velik poudarek na digitalnih, zelenih, podjetniških zmožnostih in veščinah vodenja kariere.
4. Dosežki spretnosti odraslih v sodelujočih državah po raziskavi PIAAC
Preglednica 16: Deleži odraslih po ravneh v besedilnih spretnostih v Sloveniji v primerjavi z državami in povprečjem OECD
Države

Pod 1. ravnjo

1. raven

2. raven

3. raven

4/5. raven

Ekvador

33,5

37,6

23,1

4,9

0,3

Peru

35,1

35,0

23,0

5,6

0,5

Mehika

16,3

34,3

37,1

10,9

0,8

Turčija

12,7

33,1

40,2

11,5

0,5

Čile

20,3

33,1

31,8

12,9

1,6

Kazahstan

4,0

22,3

48,5

23,3

1,7

Italija

5,5

22,2

42,0

26,4

3,3

Grčija

4,9

21,6

41,0

26,0

5,5

Španija

7,2

20,3

39,1

27,8

4,8

Slovenija

6,0

18,9

37,7

31,2

5,6

Izrael

8,0

19,0

33,0

29,3

8,1

Ciper

1,6

10,3

33,0

32,1

5,4

Litva

2,2

12,9

39,7

34,6

6,2

Francija

5,3

16,2

35,9

34,0

7,7

Madžarska

4,3

14,2

38,7

35,4

6,6

10,1

16,0

30,5

32,3

10,1

Severna Irska

2,5

14,9

36,2

34,3

9,8

Irska

4,3

13,2

37,6

36,0

8,5

Poljska

3,9

14,8

36,5

35,0

9,7

Povprečje OECD

4,8

15,0

34,3

34,6

10,1

ZDA 2017

3,6

14,0

31,5

32,9

12,8

Avstrija

2,5

12,8

37,2

37,3

8,4

Nemčija

3,3

14,2

33,9

36,4

10,6

ZDA 2012/2014

4,1

12,9

31,6

34,6

12,9

Velika Britanija

3,3

13,1

33,1

36,0

13,2

Koreja

2,2

10,6

37,0

41,7

8,1

Danska

3,8

11,9

34,0

39,9

10,0

Republika Češka

1,5

10,3

37,5

41,4

8,7

Kanada

3,8

12,6

31,7

37,3

13,7

Belgija (flamski del)

2,7

11,3

29,6

38,8

12,4

Republika Slovaška

1,9

9,7

36,2

44,4

7,4

Ruska federacija

1,56

11,48

34,91

41,20

10,84

Estonija

2,01

11,00

34,27

40,60

11,73

Norveška

2,98

9,28

30,18

41,62

13,69

Nova Zelandija

2,52

9,31

30,18

40,34

15,75

Avstralija

3,13

9,42

29,16

39,37

17,01

Švedska

3,68

9,58

29,08

41,57

16,08

Nizozemska

2,56

9,12

26,43

41,48

18,15

Finska

2,66

7,95

26,50

40,70

22,19

Japonska
0,56
4,30
Vir: Source: Survey of Adult Skills (PIAAC, OECD, 2018)
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Slika 8: Deleži odraslih, ki so dosegli prvo raven in manj pri besedilnih in/ali pri matematičnih spretnostih, v Sloveniji v primerjavi z drugimi sodelujočimi državami in povprečjem OECD

Vir: Survey of Adult Skills (PIAAC, OECD, 2018)
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Slika 9. Uspešnost pri reševanju problemov v tehnološko bogatih okoljih

5. Seznam kazalnikov
Krovni kazalniki:
1. Iz raziskovanja Aktivno in neaktivno prebivalstvo (ANP4t). Stopnja udeležbe prebivalstva v starosti od 25 do 64 let v VŽU
se bo z 8,4 % v letu 2020 povečala na 19 % v letu 2030.
2. Iz Ankete o izobraževanju odraslih (AIO). Stopnja udeležbe prebivalstva v starosti od 25 do 64 let v VŽU se bo s 46 % v
letu 201673 povečala na 66 % v letu 2030.
3. Iz raziskovanja Aktivno in neaktivno prebivalstvo (ANP12m). Stopnja udeležbe prebivalstva v starosti od 25 do 64 let v
VŽU se bo iz preračunane vrednosti 40,3 % v letu 2016 povečala na 60 % v letu 2030.
Kazalniki prvega prednostnega področja:
1. V javnoveljavne izobraževalne programe za odrasle, po katerih se ne pridobi javnoveljavna izobrazba, se bo vključilo
najmanj 70 % več odraslih kakor leta 2019.
73
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2. Delež odraslih v starosti od 24 do 65 let z najnižjimi dosežki v besedilnih in matematičnih spretnostih se bo znižal z 31 %
(PIAAC 2016) na manj kot 20 %.
3. Vključenost odraslih v starosti od 55 do 64 let v katero koli obliko organiziranega izobraževanja se bo s 27 % (AIO 2016)
povečala na 35 % (AIO 2028).
4. Vključenost starejših odraslih v starosti od 65 do 74 let v VŽU se bo s 4,0 % (ANP4t; 2019) povečala na 5,5 % (ANP4t; 2030).
5. Vključenost nižje kvalificiranih odraslih v starosti od 25 do 64 let (ISCED 0-2) v VŽU v zadnjih 12 mesecih bo vsaj 30- %
do leta 2030.
6. Delež odraslih v starosti od 16 do 74 let z doseženimi najmanj temeljnimi digitalnimi spretnostmi bo 70- % do leta 2030.
Kazalniki drugega prednostnega področja:
1. Delež vključenih odraslih v program OŠO v starosti od 45 do 55 let se bo od leta 2020 do leta 2030 vsako leto povečal za
2 % glede na predhodno leto.
2. Delež odraslih v starosti od 25 do 64 let z dokončano najmanj štiriletno srednjo strokovno izobrazbo se bo z 62,8 % v letu
2019 povečal na 68 % v letu 2030.
Kazalnika tretjega prednostnega področja:
1. Od vključenih oseb v APZ (brezposelni in zaposleni) bo 50 % vključenih v programe izobraževanja in usposabljanja do
leta 2030.
2. Delež podeljenih NPK v okviru APZ se bo do leta 2030 povečal za najmanj 40 % glede na leto 2020.
Kazalnika četrtega prednostnega področja:
1. Izpeljava raziskave v drugem ciklu PIAAC v Sloveniji.
2. Izpeljava najmanj treh CRP za potrebe izobraževanja odraslih.
3. Izpeljava šestih razvojnih projektov na državni ravni za prenos teoretskih in raziskovalnih spoznanj v izobraževanje odraslih.
Kazalnik petega prednostnega področja:
Delež odraslih vključenih v svetovalno dejavnost, ki se izvaja kot javna služba, se bo do leta 2030 povečal za vsaj 20 % glede
na leto 2020.
6. Seznam kratic
ACS
ADS
AIO
APZ
AVP
BDP
BZ
CEDEFOP
COVID-19
CPI
CRP
EK
ESS
EU
EU 28
EU 27
EUROSTAT
EQF
IKT
ILA
ISCED
ISIO
JAK
JSKD
JŠRIPS
LPIO
LU
MDDSZ
MGRT
MIZŠ
MJU
MK
MKGP
MNZ
MOP
MP
MZ

Andragoški center Republike Slovenije
Anketa o delovni sili
Anketa o izobraževanju odraslih
aktivna politika zaposlovanja
Javna agencija RS za varnost prometa
bruto družbeni proizvod
Borza znanja
Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja
Koronavirusna bolezen (COVID-19) je nalezljiva bolezen, ki jo povzroča novoodkriti koronavirus.
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje
ciljni raziskovalni program
Evropska komisija
evropski socialni sklad
Evropska unija
28 držav članic Evropske unije
27 držav članic Evropske unije, brez Velike Britanije
Evropski statistični urad
evropsko ogrodje klasifikacij (European qualifications framework)
informacijska in komunikacijska tehnologija
individualni izobraževalni račun (Individual Learning Account)
mednarodna standardna klasifikacija izobraževanja (international standard classification of education)
informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju
Javna agencija Republike Slovenije za knjigo
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
letni programi izobraževanja odraslih
Ljudska univerza – javna organizacija za izobraževanje odraslih
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije
Ministrstvo za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo Republike Slovenije
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije
Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije
Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije
Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije
Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije
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MZI
MZZ
MO
NOO
NPIO
NPK
NQF
OECD
PIAAC
ReNPIO13–20
SOK
SPIRIT
SPOT
SRS
SSU
STO
SURS
SVRK
TVU
UMAR
UNEP
UOIM
VKO
VŽU
ZIO-1
ZNPK
ZOFVI
ZVIŠ
ZVoz-1
ZPSI-1
ZRSZ
ZZZS
ZKme-1
ZUTD
ZG
ZKnj-1
ZVKD-1
ZZDej
ZZZS
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Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije
Nacionalni načrta za okrevanje in odpornost, 72. seja vlade 28. aprila 2021
Nacionalni program izobraževanja odraslih
nacionalne poklicne kvalifikacije
nacionalno ogrodje klasifikacij (national qualifications framework)
Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj
Programme for the International Assessment of Adult Competencies
Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013–2020
Slovensko ogrodje kvalifikacij
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in
tehnologije
Slovenska poslovna točka
Strategija razvoja Slovenije
središče za samostojno učenje
Slovenska turistična organizacija
Statistični urad Republike Slovenije
Služba Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
teden vseživljenjskega učenja
Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj
The United Nations Environment Programme
Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov
vseživljenjska karierna orientacija
vseživljenjsko učenje
Zakon o izobraževanju odraslih
Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
Zakon o višjem strokovnem izobraževanju
Zakon o voznikih
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Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva do 2030 (ReNPVŠ30)

Na podlagi prvega odstavka 45. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo,
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17, 175/20 – ZIUOPDVE in 57/21 – odl. US) in 109. člena
Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17, 46/20, 105/21 – odl.
US in 111/21) je Državni zbor na seji 23. marca 2022 sprejel

RESOLUCIJO
o nacionalnem programu visokega šolstva do 2030
(ReNPVŠ30)
»Zeleni in ustvarjalni razvoj visokošolske dejavnosti, temelječ na odličnosti in odprtosti za dobrobit širše družbe«1
UVOD
Z jasno zastavljenimi cilji delovanja v okviru EU bo Slovenija v svetovnem merilu uspešna in na znanju temelječa družba,
kar bo dosegla z odličnim visokim šolstvom in odlično raziskovalno dejavnostjo znotraj visokošolskih zavodov in raziskovalnih
inštitutov ter odgovorno akademsko, institucionalno in ekonomsko avtonomijo. To bo zagotavljalo pridobivanje konkurenčnega in
kakovostnega kadra za potrebe trga dela prvenstveno v Sloveniji kot tudi širše v EU.
Slovensko visoko šolstvo bo ustvarilo pogoje in se znalo odzvati na pospešeno dinamiko sprememb razvoja družbe in potrebo po učinkovitem reševanju izzivov iz okolja, in to ob upoštevanju svobode znanstvenega in umetniškega ustvarjanja ter potreb
skladnega regionalnega razvoja Slovenije. Odlikovali ga bodo: inovativnost, pedagoška, raziskovalna in umetniška odličnost,
naraščajoča kakovost v mednarodnem merilu, stimulativni delovni in študijski pogoji, visoki standardi akademske kulture in etike,
odzivnost na sedanje in prihodnje potrebe gospodarstva in negospodarstva ter splošnega družbenega okolja, spoštovanje institucionalne avtonomije, družbena odgovornost, integriteta in zaupanje, enakost in nediskriminatornost, dostojanstvo, pravičnost in
vključevalnost ter zavezanost celovitemu in učinkovitemu ustvarjanju pogojev za doseganje blaginje družbe. Hkrati bo na strateški
ravni vzdrževalo ekosistemsko raznolikost s poglobljeno pluralizacijo disciplin, ki jih bo sproti usklajevalo z drugimi strategijami in
sistemi, kot so strategija pametne specializacije, evropski zeleni dogovor in prehod v trajnostno družbo ter odprte inovacije. Poleg
tega bo ohranjalo svojo temeljno vlogo pri avtonomnem razvijanju meril vednosti.
Visokošolski sistem bo imel vzpostavljeno visoko raven sodelovanja med vsemi deležniki v visokem šolstvu in bo uveljavljal
smelo strateško zastavljen, a postopno izvajan razvoj z jasnim ciljem višanja kakovosti in doseganja odličnosti. Pri tem bo zagotavljal vključenost celotne nacionalne visokošolske skupnosti ter družbe kot take ali njenih delov (socialna in regijska vključenost
v akademski proces) kakor tudi robnih disciplin, raziskovalnih ter ustvarjalnih zamisli, tematik, konceptov in estetik.
Visoko šolstvo bo še naprej javno dobro in javna odgovornost, ki se zagotavlja z jasnimi zakonodajnimi pravili in nadzorom
nad njihovim spoštovanjem ter z zadostnim financiranjem iz javnih sredstev, da se prepreči prenašanje finančnega bremena na
študente.
Uveljavljena bo sodobna, mednarodno primerljiva razvojno naravnana zakonodaja, ki bo enovito urejala izvajanje in financiranje izobraževalne, raziskovalne, umetniške in podporne dejavnosti v visokem šolstvu, zagotavljala stimulativno delovno okolje
za vse, ki delajo na področju izvajanja visokošolskega izobraževalnega, raziskovalnega in umetniškega dela, ter opredeljevala
načine in oblike prenosa znanja v okolje z namenom omogočiti univerzam in samostojnim visokošolskim zavodom, da izvajajo
svoje poslanstvo in ključno prispevajo k uspešnejšemu razvoju družbe kot celote. Zakon bo mednarodno primerljivo urejal pavšalno
(»lump sum«) financiranje univerz in samostojnih visokošolskih zavodov z določitvijo vseh ključnih mehanizmov in instrumentov,
ki so s tem povezani. Zakon bo določil tudi pavšalno (»lump sum«) financiranje osnovne in raziskovalne infrastrukture.
Visoko šolstvo bo dosegalo mednarodno primerljivo visoko kakovost in odličnost nad evropskim povprečjem. Bo široko dostopno, mednarodno vpeto, imelo bo razvite instrumente internacionalizacije v slovenskem prostoru ter študijske programe, ki se
bodo izvajali tudi v tujem jeziku. Slovenija bo imela postavljene zakonske okvire, ki bodo omogočali visokošolskim zavodom vzpostavitev mehanizmov in instrumentov za zagotavljanje kakovosti, ti pa bodo osnova za mednarodno vpeto in primerljivo izvajanje
na stroko, raziskovanje oziroma umetniško delo oprtega in na študenta osredinjenega izobraževanja, temeljnega raziskovanja in
prenosa znanja v okolje v skladu z lokalnim, državnim in poslanstvom visokega šolstva na svetovni ravni.
Stopnja internacionalizacije slovenskega visokošolskega sistema bo primerljiva z najboljšimi evropskimi univerzami. Vzpostavljeni bodo mehanizmi za tako imenovano kroženje možganov in trajna skrb za razvoj slovenskega jezika ter strokovnega izrazoslovja v visokem šolstvu in znanosti. S spremenjeno zakonodajno ureditvijo bo vzpostavljeno prilagodljivo in odzivno slovensko
visokošolsko okolje, ki bo nudilo privlačne pogoje za študij in delo za namene internacionalizacije izobraževanja, raziskovanja in
umetnosti ter pridobivanja visokokvalificiranega kadra iz tujine.
Visoko šolstvo bo upoštevalo in sooblikovalo smeri razvoja digitalne preobrazbe na področjih poučevanja, učenja, raziskovanja in inoviranja, kar bo pomembno vplivalo na delovanje visokošolskih ustanov. Nacionalni program visokega šolstva bo sledil
zavezam in viziji Evropske komisije za leto 2030 na področju zagotavljanja strokovno usposobljenih človeških virov za digitalno
preobrazbo družbe.
Zastavljene cilje globalne uspešnosti Republike Slovenije, ki izhajajo iz družbe, temelječe na znanju, bo moč doseči samo s
hitrim in strateškim dvigom kakovosti in odličnosti na raven prve tretjine držav EU v vseh treh kategorijah kazalnikov uspešnosti
delovanja visokošolskih zavodov: pedagoške kakovosti, znanstvene odličnosti in učinkovitosti prenosa znanja. To bo v nadaljevanju
dokumenta imenovano ciljna raven kakovosti. Visoko šolstvo ima pri tem napredku ključno vlogo, doseganje teh zahtevnih ciljev pa
terja mnoge korenite spremembe in velik napredek na navedenih področjih. Zaradi tega je celoten dokument potrebno interpretirati s
stališča dviga kakovosti in odličnosti na ciljno raven kakovosti, kar ustvarja pogoje za celovito in učinkovito doseganje blaginje družbe.
1 Nacionalni program visokega šolstva do 2030 upošteva Izhodišča za pripravo Nacionalnega programa visokega šolstva 2021–2030,
ki jih je sprejel Svet RS za visoko šolstvo na svoji 5. e-seji 9. aprila 2021, ter smernice dokumentov, kot so: Ustava RS, Magna Charta
Universitatum Bolonja 1988, Bolonjski proces – Rimska deklaracija 2020 (http://www.ehea.info/page-ministerial-declarations-and-communiques), EUA – Evropske univerze 2030 (Universities without walls - A vision for 2030, February 2021).
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Ključni strateški cilj
Ključni cilji so dvigniti raven in kakovost visokošolske izobrazbe v Sloveniji, ob skrbi za kakovost izobraževanja in odličnost v
raziskovanju, povečati odzivnost, prožnost in privlačnost visokošolskega sistema glede na potrebe gospodarstva, negospodarstva
in celotne družbe, okrepiti njegovo mednarodno vpetost, izboljšati dostopnost izobraževanja in možnosti za nenehno izobraževanje
ter vseživljenjsko učenje v visokem šolstvu v vsej Sloveniji, povečati intenzivnost raziskav in inovacij, izboljšati prenos znanja v
družbeno okolje.
Akcijski načrt uresničevanja ReNPVŠ30
Ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, na podlagi analize stanja visokošolske dejavnosti v Sloveniji v letu 2020 v šestih mesecih po sprejetju ReNPVŠ30 pripravi področne akcijske načrte uresničevanja ReNPVŠ30, v katerih se opredelijo načrt aktivnosti
v okviru zapisanih ukrepov, odgovorni za izvedbo, terminski načrt izvedbe ter predvideni mehanizmi in viri financiranja.
Spremljanje uresničevanja strateških ciljev 2030
Ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, vzpostavi sistem spremljanja izvajanja ReNPVŠ30 ter vsako tretje leto strateškega
obdobja v sodelovanju s strokovnjaki iz tujine (vrstniško sodelovanje) pripravi analizo doseganja strateških ciljev, opredeli dejavnike
tveganj, njihovo obvladovanje in ukrepe za zmanjševanje negativnih posledic tveganj. Po potrebi glede na ugotovitve ministrstvo
pripravi tudi posodobitev akcijskega načrta za uresničevanje ReNPVŠ30.
1 DRUŽBENI RAZVOJ IN VISOKOŠOLSKI SISTEM
Izobraževanje, znanost in umetnost so ključna področja trajnostnega razvoja družbe, zelenega in digitalnega prehoda ter
najpomembnejši viri rešitev za odgovorno načrtovan razvoj družbe prihodnosti
Strateški cilji na področju družbenega razvoja in visokošolskega sistema
C 1.1. Izboljšanje mednarodne primerljivosti in disciplinarne pluralnosti visokošolskega sistema
Visokošolski sistem bo disciplinarno pluralen, na ravni države bo zagotovljena zastopanost vseh pomembnih temeljnih in
aplikativnih področij. Naravnan bo interdisciplinarno in bo močno podpiral nove oblike sodelovanja ter kombinacij znanja, kar bo
omogočilo doseganje ciljne ravni kakovosti. Pri tem bo visokošolski sistem tesno prepleten in usklajen s področjem raziskovanja.
Raziskovalno delo se bo na visokošolskih zavodih izvajalo na mednarodno primerljivi ravni in bo v času izvajanja ReNPVŠ30 doseglo ciljno raven kakovosti, prinašalo bo ključne pobude ter bo vključeno v pomembne evropske raziskovalne in razvojne programe,
pokrivalo bo širok nabor tematik in izzivov ter dosegalo vodilno mesto v evropskem prostoru na posameznih nišnih področjih, ki
bodo v skladu z nacionalno strategijo razvoja družbe in gospodarstva ter negospodarstva. Enako velja tudi za akademsko umetniško delo, ki se bo ob vzdrževanju vrhunske ravni dosežkov ter navezovanju na mednarodne tokove odpiralo tudi za poglobljena
sodelovanja z drugimi disciplinami ter stopalo tako v kritične kot v inovativne interakcije z drugimi družbenimi deležniki. Visokošolski
sistem bo omogočal tudi tesnejše notranje sodelovanje in sodelovanje visokošolskih zavodov z raziskovalnimi zavodi, gospodarstvom in negospodarstvom. Vzpostavljene bodo sodelujoče mreže visokošolskih in raziskovalnih zavodov s ciljem višanja kakovosti
in doseganja odličnosti ter razviti mehanizmi za njihovo izvajanje. Umetnost bo ostala avtonomna glede na preostale discipline, a
bo pridobila pomembno mesto v intenzivnem sodelovanju s področjema raziskovanja in tehnološkega razvoja.
C 1.2. Opredelitev javne službe na področju visokošolske dejavnosti
Javno službo na področju visokega šolstva bodo sestavljale izobraževalna, raziskovalna, umetniška in podporna dejavnost,
ki so med seboj enakovredne in neločljivo povezane. Akreditiranje dejavnosti v okviru javne službe na področju visokega šolstva
bo zajemalo akreditacijo izobraževalne in raziskovalne dejavnosti. Javno službo na področju visokega šolstva bodo izvajali akreditirani visokošolski zavodi v okviru izvajanja akreditiranih študijskih programov ter povezanih strokovnih, raziskovalnih in umetniških
dejavnosti. Knjižnično javno službo na področju visokošolske dejavnosti bodo izvajale visokošolske knjižnice.
C 1.3. Omogočanje brezplačnega študija vsem na vseh treh stopnjah
Visokošolski sistem bodo še naprej sestavljale javne univerze, javni samostojni visokošolski zavodi in zasebni visokošolski
zavodi. Jedro visokošolskega sistema bodo javne univerze in javni samostojni visokošolski zavodi, ki jih bo financirala država.
Javno mrežo visokošolskih zavodov bodo dopolnjevali zasebni visokošolski zavodi, ki bodo izvajali koncesionirane in nekoncesionirane študijske programe in znanstvenoraziskovalno oziroma umetniško dejavnost z namenom čim večjega zagotavljanja podpore
razvojnim ciljem uravnoteženega razvoja na lokalni in državni ravni. Tako zastavljen visokošolski sistem bo omogočal brezplačni
študij vsem državljanom EU na vseh treh stopnjah študija ne glede na socialni položaj, spol, spolno usmerjenost, starost, politično
ali drugo prepričanje, versko, etnično ali narodno pripadnost, družinsko obliko, invalidnost ali katero koli drugo osebno okoliščino
posameznice ali posameznika.
C 1.4. Tesnejša povezanost visokošolskega izobraževanja, raziskovanja in tehnološkega razvoja
C 1.5. Vzpostavitev tvornega sodelovanja med javnimi raziskovalnimi zavodi in visokošolskimi zavodi
Vzpostavljeni bodo mehanizmi boljšega povezovanja javnih raziskovalnih zavodov in visokošolskih zavodov z namenom
boljše izkoriščenosti raziskovalne opreme, ustvarjanja bolj kakovostnih raziskovalnih skupin in zagotavljanja večje vključenosti
raziskovalcev z javnih raziskovalnih zavodov v pedagoški proces in večje vključenosti visokošolskih učiteljev v raziskovanje.
C 1.6. Nadgraditev kakovosti in učinkovitosti visokošolskega sistema v skladu z načeli bolonjskega procesa
Visoko šolstvo bo delovalo kot trajnostno naravnan, notranje raznolik, samoobnovljiv, na zunanje in notranje spremembe
odziven ter odporen ekosistem, ki se bo zmogel odzivati na hitro spreminjajoče se potrebe družbe, bo ponujal privlačne in aktualne
študijske programe ter prepoznaval obete široke množice študentk in študentov kot aktivnih soustvarjalcev sodobne družbe. Visoko
šolstvo bo upoštevalo načela bolonjskega procesa, kot so: skladnost, mobilnost, kakovost, zaposljivost, konkurenčnost in tehtnost,
tako, da bo primerljivo z evropskimi smermi razvoja in bo spodbujalo izmenjavo znanja ter internacionalizacijo visokega šolstva.
Visokošolski zavodi bodo aktivno prispevali k napredku družbe na področjih svojih poslanstev: izobraževanje, raziskovanje, umetnost, stroka in prenos znanja v okolje ter prispevek k družbenim in gospodarskim inovacijam. Izvajali bodo na študentke in študente
osredinjeno in iz raziskovalnega, strokovnega oziroma umetniškega dela izhajajoče visokokakovostno izobraževanje; na področju
raziskovalnega dela bodo dosegali mednarodno primerljivo odličnost in ciljno raven kakovosti ter bodo skupaj s samostojnimi raziskovalnimi zavodi nosilci temeljnih raziskav v slovenskem prostoru; na področju umetnosti bodo dosegali mednarodno primerljivo
odličnost; celovit sistem prenosa znanja bo bistveno prispeval h krepitvi celotne družbe ter k povečanju konkurenčnosti slovenskega
gospodarstva. V dodiplomskih študijskih programih bo uvedeno zadostno praktično izobraževanje, primerljivo z drugimi evropskimi
državami, nudilo bo ustrezno praktično znanje, s čimer bo mladim omogočen lažji prehod na trg dela po zaključku študija.
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C 1.7. Vsaj 50 % državljank in državljanov Slovenije v starosti od 30 do 34 let zaključi eno od stopenj visokošolskega izobraževanja do leta 2030.
Slovenski visokošolski sistem bo dosegel cilje deleža visokošolsko izobražene populacije v skladu z akti EU.
C 1.8. Delovanje visokošolskih zavodov po načelih usmeritve Družba 5.0
Visokošolski zavodi bodo delovali po načelih usmeritve Družba 5.0 (tehnološko humanistični napredek) in bodo osrednji
spodbujevalec delovanja slovenske družbe po teh načelih. Na področju visokega šolstva bodo zagotavljali kakovostno, vključujočo, raznoliko, decentralizirano in trajnostno naravnano dejavnost, ki bo omogočala dolgoročno osebno in socialno varnost ter
možnosti za intelektualni razvoj in kreativnost, torej ustvarjanje dobrin v skladu s potrebami Družbe 5.0. Znanost in raziskovanje
bosta odprta za prepletanje oziroma interdisciplinarne povezave z umetniškimi področji, kar bo potekalo na podlagi strateškega,
a hkrati tudi eksperimentalnega, drznega kombiniranja disciplin, različnih veščin in vednosti. Umetniška področja bodo skupaj s
humanistiko ustrezno zastopana in uravnotežena z drugimi akademskimi področji, četudi gre pričakovati, da bodo družbene težnje
v ospredje postavljale tehnološka, tehniška, naravoslovna ter nekatera družboslovna področja oziroma strokovne usposobljenosti.
Sistemsko bo urejeno uveljavljanje potenciala družbenih in gospodarskih inovacij iz presečišča umetnosti, znanosti in tehnologij.
Sistematično bodo podpirani dopolnjujoči učinki teh treh področij.
C 1.9. Aktivna vključenost visokošolskih zavodov pri razvoju slovenskega jezika ter ohranjanju in razvoju nacionalne kulturne
dediščine in identitete
Visokošolski zavodi bodo dejavno prispevali k razvoju slovenskega jezika, ohranjanju in razvoju nacionalne kulturne dediščine in raziskovanju identitet v nacionalnem prostoru in vobče ob hkratni močni vpetosti slovenskega visokošolskega sistema v
mednarodno visokošolsko skupnost.
C 1.10. Povečanje odprtosti visokošolskih zavodov in njihove odprtosti v mednarodno skupnost
Visokošolski zavodi bodo izboljšali študijske pogoje za evropski kot tudi širši prostor in nudili kakovostna, vrhunsko opremljena
delovna mesta ter stimulativno, trajnostno naravnano delovno okolje za strokovne sodelavke in sodelavce, visokošolske sodelavke
in sodelavce, visokošolske učiteljice in učitelje ter raziskovalke in raziskovalce, ki bo omogočalo karierno načrtovanje in izvedbo
strokovnega, znanstvenoraziskovalnega ter umetniškega dela.
C 1.11. Etično in družbeno odgovorno delovanje visokošolskih zavodov v Sloveniji
Visokošolski zavodi bodo etični in družbeno odgovorni, učinkovito vodeni in organizirani, odgovorni za zagotavljanje visoke
kakovosti izobraževalne, raziskovalne in podporne dejavnosti ter bodo študentke in študente spremljali od vpisa do zaključka študija in njihove zaposlitve. Pripravljali jih bodo na aktivno državljanstvo ter poklicno pot, omogočali njihov osebnostni in strokovni
študentov ob skrbi za uveljavljanje zdravega življenjskega sloga in ob zagotavljanju pogojev za njihove gibalno-športne aktivnosti.
S spodbujanjem vseživljenjskega učenja bodo še dodatno pripomogli k ohranjanju širokega spektra znanj na visoki ravni. Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja bo pomembno vodilo oblikovanja in organiziranosti delovnega ter študijskega procesa,
ki bosta podpirala dobro počutje in kakovostno življenje ter preprečevala izgorevanje kakor tudi vse oblike nasilja ali izkoriščanja,
in s tem prispevala k boljšemu duševnemu in fizičnemu zdravju vseh deležnikov tako znotraj kot zunaj visokošolskega sistema.
Ukrepi za doseganje strateških ciljev na področju družbenega razvoja in visokošolskega sistema
U 1.1. Izdelava kakovostne in trajnostne strategije izboljševanja zaposljivosti diplomantk in diplomantov
Z izdelavo strategije bo država aktivno vplivala na zaposlitveno okolje, jasno razdelila pristojnosti za karierno podporo, strategija bo odprta v mednarodna partnerstva ter medsebojno sodelovanje institucij. Potrebe celotne družbe po kadrih z visokošolsko
izobrazbo se bodo ugotavljale s celovitim spremljanjem in analizo razvojnih gibanj na področju znanja, tehnologij, okolja in družbe.
Načrtovanje in razvoj študijskih programov se bosta naslanjala na strokovne modele napovedovanja, kot so karierna platforma in
podobni, kjer poleg strokovnjakov za posamezna področja sodelujejo predstavniki gospodarstva in negospodarstva, ki načrtujejo
razvoj na svojih področjih. Takšno načrtovanje ne bo izključevalo, temveč bo kvečjemu spodbudilo vznik ter vzpostavljanje novih,
predvsem visokokakovostnih interdisciplinarnih akademskih področij, po drugi strani pa bo dopuščalo tudi razvoj smiselno širokega
nabora temeljnih ter neaplikativnih ved in vednosti. Vzpostavljena bosta urejen in učinkovit sistem za spremljanje kariernih poti
diplomantov in javna dostopnost podatkov o njihovi zaposljivosti.
U 1.2. Spodbujanje visokega šolstva kot prostora raziskovanja, kjer se lahko varno preskuša ustrezne rešitve in modele za
prihodnost
Visoko šolstvo se bo vključilo v vsa prednostna strateška področja družbenega razvoja in bo obravnavalo ključne družbene in
gospodarske izzive, kot so: podnebne spremembe, izguba biodiverzitete, zelene tehnologije, demografske spremembe (starajoča
se družba), zdravstvo, biotehnologije, okolje, agroživilstvo, umetna inteligenca, digitalna preobrazba, strategija pametne specializacije, prehod v trajnostno družbo, pa tudi migracije in enake možnosti oziroma družbena enakost. Skladno z nacionalnimi in
mednarodnimi strateškimi dokumenti si bo pri tem prizadevalo za povezovanje in sodelovanje različnih visokošolskih programov
oziroma področij, tudi področja humanistike in umetnosti. Visoko šolstvo bo hkrati skrbelo za avtonomijo visoke vrednosti, ki se
razvija po lastnih merilih.
U 1.3. Spodbujanje sistema aktivne mednarodno odprte kadrovske politike
Visoko šolstvo bo zagotavljalo človeške vire, na katerih bo temeljil trajnostni razvoj družbe. Še posebej se bodo uveljavljali
pomen in vidnost ter tvoren prispevek umetniških področij in humanistike pri gospodarskem in družbenem razvoju, pri čemer se
bo upoštevala avtonomija teh področij z vidika estetskih, mišljenjskih in vrednostnih ciljev. Visokošolski zavodi bodo vodili aktivno
mednarodno odprto kadrovsko politiko z visokimi merili kakovosti zaposlovanja kadrov ter aktivno politiko njihovega nadaljnjega
razvoja z jasnimi pričakovanji in določili glede uspešnosti znanstvenoraziskovalnega oziroma umetniškega in izobraževalnega
dela zaposlenih. V to bodo ustrezno sistemsko umeščena še medsektorska sodelovanja in medinstitucionalna in medsektorska
mobilnost.
U 1.4. Spodbujanje sistemske kadrovske krepitve visokošolskih zavodov in zagotavljanje privlačnih raziskovalnih pogojev
Sistemsko bo urejena kadrovska krepitev visokošolskih zavodov s prednostnim ciljem kadrovskega pomlajevanja ob hkratni
spodbudi dolge aktivne soudeležbe uveljavljenih visokošolskih učiteljic in učiteljev ter raziskovalk in raziskovalcev. Zagotovljeni bodo
privlačni raziskovalni pogoji za visokošolske učiteljice in učitelje ter raziskovalke in raziskovalce ter obetavne mlade kadre in za
gostujoče visokošolske učiteljice in učitelje ter raziskovalke in raziskovalce iz tujine, ki bodo imeli pomembno mesto v slovenskem
visokošolskem sistemu ter bodo v njem delovali tako, da bodo kar najbolj izkoristili svoje zmožnosti ter vzajemno bogatili znanje.
U 1.5. Spodbujanje sistema prehajanja med srednješolskim in visokošolskim sistemom
Urejen bo sistem vertikalne prepustnosti srednješolskega in visokošolskega sistema izobraževanja s prilagoditvijo na neavtomatski vertikalni propustni sistem. Pripravljeni bodo pogoji za vertikalno napredovanje iz strokovnih srednješolskih programov
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na študijske programe ob upoštevanju potrebnih predhodno pridobljenih temeljnih znanj ter praktičnih izkušenj in strokovnih
usposobljenosti.
U 1.6. Izboljšanje notranje organiziranosti univerz in visokošolskih zavodov z namenom spodbujanja medsebojnega sodelovanja
Vzpostavljen bo sistem notranje organiziranosti univerz in samostojnih visokošolskih zavodov, ki bo spodbujal sodelovanje
oddelkov in/ali članic ter omogočal več interdisciplinarnih in multidisciplinarnih programov, ki bodo tudi dodatno finančno spodbujeni. Njihovo nastajanje bo spodbujeno tudi med različnimi visokošolskimi zavodi, prav tako med regijami. Pri tem se spodbuja
sodelovanje med javnimi in zasebnimi visokošolskimi inštitucijami.
U 1.7. Znanja financirana z javnimi sredstvi so odprto dostopna
Odprta dostopnost znanj se zagotavlja z učinkovito vključenostjo v evropski visokošolski prostor, z učinkovitim upravljanjem
in financiranjem razvoja ter zagotavljanjem mednarodne skladnosti nacionalnega ekosistema odprte znanosti (dostopnost infrastruktur, zbirk podatkov), z uvedbo sodobnih načinov vrednotenja dejavnosti v skladu z načeli odprte znanosti (kot npr. DORA,
Leidenski manifest, smernice ERAC), zagotavljanjem skladnosti rezultatov znanstvenih raziskav z načeli FAIR (najdljivi / »Findable«, dostopni / »Accessible«, povezljivi / »Interoperable« in vnovič uporabljivi / »Reusable«) z zagotovitvijo polne in takojšnje
odprte dostopnosti (ob upoštevanju upravičenih izjem) ter spodbujanjem razvoja državne visokošolske in znanstvene založniške
dejavnosti za delovanje po načelih odprte znanosti.
U 1.8. Vzpostavitev mehanizmov oziroma sistema obveščanja javnosti o pomenu visokega šolstva za družbo
Z načrtnim obveščanjem javnosti bo spodbujano zavedanje o vrednosti in pomenu visokega šolstva za družbo in o njegovem
potencialu za družbene in gospodarske inovacije s poudarkom na vlogi umetniških področij ter humanistike pri njihovem razvoju
tako z vidika tvorne kritike in ponujanja alternativnih rešitev kot tudi pri uveljavljanju vrednot trajnosti in vključevanju vseh družbenih
skupin oziroma njihovih potreb.
U 1.9. Spodbujanje trajnostno naravnane in vzdržne regionalizacije visokega šolstva
Omogočana in vzpodbujana bo trajnostno naravnana in vzdržna regionalizacija slovenskega visokošolskega prostora2 s ciljem
zagotavljanja kakovostnega študija, dostopnega vsem, in pospeševanja razvoja regij, katerega nosilci so tudi visokošolski zavodi,
ki izpolnjujejo standarde kakovosti in razpolagajo z zadostnimi kadrovskimi in infrastrukturnimi pogoji.
U 1.10. Opredelitev pogojev za ustanavljanje in delovanje posameznih vrst visokošolskih institucij
U 1.11. Podeljevanje koncesij
Koncesije bodo lahko dodeljene za izvajanje akreditiranih študijskih programov, za katere bodo izkazane zadostne družbene potrebe in bodo ustrezali pričakovanjem prihodnjega razvoja slovenske družbe in regionalnega razvoja ter bodo kakovostno
nadgrajevali raznolikost visokošolske izobraževalne ponudbe v Sloveniji oziroma se v okviru javne službe na področju visokega
šolstva ne bodo izvajali v ustreznem obsegu. Pogoj za podelitev koncesije bo, da imajo zasebni visokošolski zavodi za svoje
dejavnosti pridobljene akreditacije Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS). To pomeni, da bodo takšni ponudniki izvajali kakovostne izobraževalne programe in z njimi vsebinsko povezano kakovostno strokovno, raziskovalno oziroma
umetniško delo, izkazovali kakovostno vpetost v okolje in na visokošolskih strokovnih študijskih programih zagotavljali ustrezen
obseg strokovne prakse. Zagotovljeni bodo tudi pregledna merila in sistem podeljevanja koncesij na visokošolski zavod, ki bo ob
izpolnjevanju pogojev omogočal prenos koncesij med študijskimi programi tega zavoda in tako povečal prilagodljivost in odzivnost
visokega šolstva na potrebe in izzive družbenega razvoja.
U 1.12. Zagotovitev gibalno-športne dejavnosti za vse študente
Vrnitev gibalne-športne dejavnosti kot spremljevalne vsebine v prvostopenjske študijske programe v prvih letnikih študija, ki
niso ovrednotene z ECTS.
2 ZAKONODAJA IN FINANCIRANJE
Visoko šolstvo je javno dobro in javna odgovornost, ki se zagotavlja z jasnimi zakonodajnimi pravili in nadzorom nad njihovim spoštovanjem ter z zadostnim financiranjem iz javnih sredstev, da se prepreči prenašanje finančnega bremena na študente.
Strateški cilji na področju zakonodaje in financiranja
C 2.1. Zagotoviti večjo preglednost, enake pravice in odgovornosti ter enakopravno obravnavo študentk in študentov
Z ustrezno spremembo zakonodaje bo omogočena večja preglednost, zagotovljene bodo enake pravice in odgovornosti ter
enakopravna obravnava študentk in študentov (dostopne študentske nastanitve, študijskih virov ter opreme, učnih baz, gibalno-športnih in kulturno-umetniških aktivnosti) na vseh visokošolskih zavodih, hkrati pa bo dosledno spoštovano in razlikovano
zasebno (nejavno) nasproti javnemu ter državno nasproti civilnodružbenemu. Omogočen bo kakovosten in vsem dostopen
študij; zagotovljeni bodo spodbudni pogoji za študij na študijskih programih za deficitarne poklice.
C 2.2. Povečati konkurenčnost slovenskega visokošolskega prostora na področju internacionalizacije
S spremembo zakonodaje bosta omogočeni večja prilagodljivost in odzivnost slovenskega visokošolskega okolja, ki bo ponujalo privlačne pogoje za študij in delo za namene internacionalizacije izobraževanja, raziskovanja in umetnosti ter pridobivanja
visokokvalificiranega kadra iz tujine.3
C 2.3. Zagotoviti dolgoročno stabilno financiranje javne službe na področju visokega šolstva
Z ustrezno spremembo zakonodaje, ki bo celovito opredelila javno službo na področju visokega šolstva, bo zagotovljena stabilnost financiranja izobraževalnega, znanstvenoraziskovalnega in umetniškega dela visokošolskih zavodov, in sicer z integralnim
financiranjem javne službe, to je izobraževalne, raziskovalne, umetniške in podporne dejavnosti (pavšalno oziroma financiranje
»lump sum«4), ki visokošolskim zavodom omogoča mehanizme učinkovitega upravljanja kadrovskih, infrastrukturnih in razvojnih
potencialov, instrumentov sofinanciranja in predfinanciranja raziskovalnih projektov ter izvajanja in financiranja sobotnega leta.
C 2.4. Povečati skupna sredstva za visokošolsko dejavnost in znanstvenoraziskovalno delo
Izvedeno bo pospešeno in sistematično vlaganje v znanje, znanost in umetnost, s čimer bo strukturno in trajno podpirano
sodelovanje med akademsko ter raziskovalno sfero in gospodarstvom ter družbenim okoljem. Univerze in samostojni visokošolski
2 Regionalizacija bo ustrezno podpirala in dopolnjevala pomen osrednje Slovenije kot poglavitne visokošolske izobraževalne in
raziskovalne regije.
3 Zagotovljeni bodo atraktivni delovni pogoji (tudi odprava upravnih ovir) in privlačno akademsko okolje (pedagoško in znanstvenoraziskovalno ter umetniško) za tuje študentke in študente na vseh stopnjah študija, mlade, obetavne tuje znanstvenice in znanstvenike
na začetku kariere ter vrhunske mednarodno uveljavljene raziskovalke in raziskovalce ter visokošolske učiteljice in učitelje iz tujine (tudi
Slovence).
4 Pasovno financiranje izobraževalne dejavnosti ter pasovno financiranje raziskovalne in umetniške dejavnosti.
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zavodi bodo po obsegu proračunskega financiranja (izobraževalna, raziskovalna in umetniška dejavnost, investicije v osnova
sredstva in raziskovalno opremo) v odstotku BDP v prvi tretjini med državami EU. Slovenija si bo prizadevala za strateške cilje
EU in zagotavljala stabilno financiranje izobraževalne in raziskovalne dejavnosti v obsegu najmanj 4 % BDP do leta 2025 (od tega
2 % iz proračunskih virov in 2 % iz drugih virov), ki vključuje tudi sredstva za razvoj. Leta 2030 bo obseg proračunskih sredstev
za financiranje izobraževalne in raziskovalne dejavnosti znašal vsaj 2,25 % BDP. Ob zagotavljanju izobraževalne, raziskovalne in
umetniške odličnosti bo sposobnost visokošolskih zavodov za samostojno pridobivanje drugih virov, ki ne izhajajo iz proračuna
Republike Slovenije, eden izmed pomembnih kazalnikov, ki bodo stimulativno vplivali na financiranje visokošolskih zavodov.
C 2.5. Vzpostaviti sistemsko ureditev primerljivih pravnoformalnih statusov visokošolskih učiteljic in učiteljev ter raziskovalk
in raziskovalcev
Ukrepi za doseganje strateških ciljev na področju zakonodaje in financiranja
U 2.1. Vzpostavitev financiranja javne službe na področju visokega šolstva, ki bo zagotavljalo enovito financiranje vseh
dejavnosti v okviru javne službe
S spremembo zakonodaje na področju visokega šolstva bo na podlagi ugotovljenih družbenih potreb in razvojnih programov
mednarodno primerljivo urejeno pavšalno (»lump sum«) financiranje univerz in samostojnih visokošolskih zavodov v okviru izvajanja javne službe z določitvijo vseh ključnih mehanizmov in instrumentov, ki so s tem povezani; spremembe zakona bodo razvojno
naravnane in omogočale univerzam in samostojnim visokošolskim zavodom vključevanje novih raziskovalnih in izobraževanih
vsebin z mehanizmom pogajanja v okviru postopka določanja obsega izvajanja javne službe pred podpisom pogodbe o financiranju za naslednje obdobje. Zagotovljena bosta stabilno enovito financiranje izobraževalne dejavnosti in financiranje temeljne
znanstvenoraziskovalne oziroma umetniške dejavnosti. Zagotovljeno bo tudi sistemsko financiranje gibalno-športne dejavnosti.
U 2.2. Izboljšanje prostorskih razmer in opremljenosti institucij
S spremembo Zakona o visokem šolstvu bo zagotovljeno pavšalno (»lump sum«) financiranje osnovne in visokošolske
(izobraževalne in raziskovalne) infrastrukture v skladu s strateškimi razvojnimi načrti države in potrebami družbe. Izvedena bo
sistemska ureditev investicij v zeleno infrastrukturo (gradnja novih stavb in obnova obstoječih) ter veliko raziskovalno opremo (najemanje posojil s strani uporabnikov in povečanje dvanajstin za odplačevanje) in financiranje vzdrževanja (obstoječe) infrastrukture.
U 2.3. Vzpostavitev sistema financiranja za izvedbo digitalne preobrazbe
Zagotovljeno bo sistemsko financiranje digitalno povezane visokošolske infrastrukture ter inteligentne opreme za izvedbo
digitalne preobrazbe in razvoj pametnih predavalnic za potrebe akreditiranih študijskih programov.
U 2.4. Vzpostavitev sistema financiranja projektov na področju umetniške dejavnosti
Zagotovljeno bo sistemsko financiranje projektov na področju umetniške dejavnosti vključno z mehanizmom mladih umetnic
in umetnikov po vzoru mladih raziskovalk in raziskovalcev.
U 2.5. Omogočanje poučevanja slovenskega jezika za tuje študentke in študente ter zaposlene
Zagotovljeno bo financiranje poučevanja slovenskega jezika za tuje študentke in študente ter zaposlene, ki se želijo vključiti
v študijske programe, ki se izvajajo v slovenskem jeziku, vključno z ustrezno promocijo teh programov.
U 2.6. Vzpostavitev sistema financiranja gibalno-športnih dejavnosti
Zagotovljeno bo dodatno sistemsko financiranje gibalno-športnih dejavnosti kot obvezne spremljevalne vsebine prvostopenjskih študijskih programov.
U 2.7. Ohranitev in nadgraditev infrastrukture za bivanje
Zagotovljeno bo sistemsko financiranje za ohranitev in nadgraditev javne infrastrukture za bivanje domačih in tujih študentk
in študentov ter gostujočih visokošolskih učiteljic in učiteljev, sodelavk in sodelavcev, raziskovalk in raziskovalcev ter strokovnih
sodelavk in sodelavcev.
U 2.8. Zagotovitev okvira za razvoj donatorstva kot pomembnega zasebnega vira financiranja visokega šolstva
U 2.9. Medsebojna uskladitev ciljev in delovanja visokošolskih zavodov, NAKVIS in financerja z jasno določenimi strukturami
za upravljanje sistema in opredeljenimi odgovornostmi
U 2.10. Ureditev priznavanja neformalno pridobljenega izobraževanja
Izvedena bo celovita ureditev priznavanja neformalno pridobljenega izobraževanja s prostovoljnim in drugim delom študentov.
U 2.11. Vzpostavitev ukrepov za pritegnitev tujih strokovnjakinj in strokovnjakov
Ob upoštevanju raziskovalne odličnosti se bodo izvedli poenostavljeni postopki zaposlovanja vrhunskih visokošolskih učiteljic in učiteljev ter raziskovalk in raziskovalcev iz tujine (EU in tretjih držav). Zagotovljeni bodo privlačni pogoji za raziskovalno in
umetniško delo tujih visokošolskih učiteljic in učiteljev ter sodelavk in sodelavcev, vključenih v učni proces.
U 2.12. Ureditev dela na domu kot posebnosti univerzitetnega oziroma visokošolskega prostora s spremembo Zakona o
visokem šolstvu
U 2.13. Izboljšanje sodelovanja med visokošolskimi institucijami in z raziskovalnimi zavodi
Vzajemno prehajanje kadrov med visokošolskimi institucijami ter visokošolskimi institucijami in raziskovalnimi zavodi; postopno povezovanje oziroma združevanje univerz in manjših javnih raziskovalnih zavodov, ki sredstva za raziskave pridobivajo
skoraj izključno iz javnih virov; poenotenje plačnega sistema ter pogojev napredovanja in dela za kadre na javnih visokošolskih
institucijah in raziskovalnih zavodih v skladu s strategijo doseganja ciljne ravni kakovosti.
U 2.14. Vzpostavitev sistema davčnih spodbud za vlaganje v visokošolski in znanstvenoraziskovalni sistem s strani zasebnega sektorja.
U 2.15 Vključitev vseh deležnikov v pripravljalne zakonodajne procese
Delovne skupine, ki pripravljajo spremembe zakonodaje so uravnotežene z vključitvijo predstavnikov vseh deležnikov, na
katere se spremembe nanašajo.
3 KAKOVOST
Visoko šolstvo dosega mednarodno primerljivo visoko kakovost in odličnost nad evropskim povprečjem pri vseh standardnih
kazalnikih. Je široko dostopno, mednarodno vpeto, ima razvite instrumente internacionalizacije v slovenskem prostoru ter študijske
programe, ki se izvajajo tudi v tujem jeziku.
Strateški cilji na področju kakovosti
C 3.1. Trajno zagotavljanje kakovosti v slovenskem visokem šolstvu
Nadgrajen bo sistem spodbujanja stalnega izboljševanja in (samo)evalvacije na vseh področjih zagotavljanja kakovosti v
visokem šolstvu na podlagi ustreznih modelov in načel (artikulacije ciljev, ukrepov, njihovega sledenja, predvsem pa stalnega
izboljševanja skozi kombinacijo notranje in zunanje presoje oziroma kritične refleksije tako na programski ravni kot na ravni visokošolskih zavodov). Kakovost v visokem šolstvu preverja neodvisna nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS).
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C 3.2. Na študentke in študente osredinjeno poučevanje, izhajajoče iz strokovnega, raziskovalnega oziroma umetniškega dela
Vzpostavljen bo ustrezno posodobljen način poučevanja, izhajajočega iz strokovnega, raziskovalnega oziroma umetniškega
dela, ki bo osredinjen na študentke in študente za uspešno in pravočasno zaključevanje študija. Tak način bo zagotavljal možnost
prožnega prilagajanja kurikulumov za zagotavljanje ustreznih usposobljenosti in znanj diplomantk in diplomantov, vključeval bo
tudi ustrezno kombinacijo virtualnega in prezenčnega podajanja učne vsebine. Pomembno bo priznavanje sodelovanja strokovnjakinj ali strokovnjakov in visokošolskih učiteljic ali učiteljev pri virtualnem ali drugače digitalno podprtem podajanju učne vsebine
v učnem procesu posamezne učne enote.
C 3.3. Oblikovanje študijskih programov za poklice in izzive prihodnosti
Ponujeni bodo sodobni študijski programi za poklice in izzive prihodnosti, še posebej takšni, ki bodo obravnavali evropski
zeleni dogovor, digitalno preobrazbo družbe in prehod v trajnostno družbo, zagotavljali visoko zaposljivost in strokovno usposobljenost diplomantk ter diplomantov za konkurenčnost na domačem in mednarodnem trgu zaposlovanja, pa tudi za aktivno državljanstvo, kar pomeni, da se bodo študentke in študenti ter diplomantke in diplomanti vključevali v družbeno dogajanje in odločanje, si
prizadevali za krepitev demokratičnosti in državljanske ter stanovske solidarnosti. Programi bodo podpirali samoiniciativnost pri
ustvarjanju zaposlitvenih priložnosti (npr. zagonsko podjetništvo, odprte inovacije, medsektorske pobude) ob posebni pozornosti
za neprofitni in nevladni sektor. Za študentke in študente ter diplomantke in diplomante bodo prek takšnih študijskih programov
ustvarjeni pogoji za učinkovit prehod na trg dela, ki ob strokovnem znanju ter interdisciplinarni odprtosti zahtevajo visoko raven
kognitivnih in socio-emocionalnih usposobljenosti ali pa so opredeljene s posebnimi, nestandardnimi nalogami in izzivi, ki jih v
zdajšnjem času še ni mogoče zaznati, predvideti ali vsebinsko opredeliti.
C 3.4. Učinkovit prenos znanja v družbeno okolje
Ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, in ministrstvo, pristojno za gospodarstvo in tehnologijo, ter javne agencije bodo
vzpostavili učinkovit ekosistem, ki bo zagotovil mednarodno primerljiv prenos znanja v družbeno okolje. Spodbujano bo tudi soustvarjanje znanja v družbenem okolju.
C 3.5. Spodbujanje podjetništva
Sistemsko bo urejeno omogočanje in spodbujanje podjetništva v študijskih programih in smereh. To bo spodbujano in zagotavljano (z ustrezno zakonsko ureditvijo) prek subjektov podjetniškega okolja zagonskih podjetij (spin-off, spin-out in start-up), ki
temeljijo na znanstvenih ter umetniških dosežkih in rezultatih razvojnih, ustvarjalnih ter raziskovalnih projektov. Pri ustanavljanju
podjetij in drugih samostojnih oblik delovanja bo zagotovljena tudi mednarodna vključenost, kadar bo to potrebno zaradi mednarodne narave projektov, programov ali mrež.
C 3.6. Vzpostavitev sistema vseživljenjskega učenja na visokošolski ravni
Vzpostavljen bo delujoč sistem vseživljenjskega učenja na visokošolski ravni, vključno z ustreznim vrednotenjem in priznavanjem, s ciljem opolnomočenja širših krogov aktivnega prebivalstva z novejšimi spoznanji znanosti, umetnosti in stroke. Za širšo
populacijo bo promovirana nujnost pridobivanja raznolikih, a kakovostnih visokošolskih znanj, spretnosti ter oblikovanja pozitivne,
na izobraževanju temelječe naravnanosti za prihodnost.
Ukrepi za doseganje strateških ciljev na področju kakovosti
U 3.1. Spodbujanje sodelovanja s širšim okoljem in oblikovanje skupnih študijskih programov v evropskem prostoru
Vzpostavljeni bodo mehanizmi spodbujanja mednarodnega (transnacionalnega) sodelovanja, razvoja študijskih programov
s poudarkom na študijskih programih tretje stopnje ter sodelovanja z gospodarstvom in širšo družbo (vpetost visokega šolstva v
okolje). Še posebej bodo pri tem uveljavljane tematike solidarnosti, kakovosti dela, socialne varnosti, družbene kohezije, vključevanja ranljivih ter obrobnih skupin, nediskriminatornosti in podobnega. Vzpostavljeni bodo mehanizmi za spodbujanje pridobivanja
mednarodno priznanih študijskih akreditacij, vezanih na posamezna študijska področja.
U 3.2. Vzpostavitev mednarodno primerljivih standardov kakovosti
NAKVIS bo razvijal standarde za vrednotenja kakovosti visokošolskih zavodov skladno z zakonodajo, potrebami okolja ter
mednarodnimi standardi in kazalniki.
U 3.3. Razširitev dejavnosti NAKVIS
NAKVIS bo deloval tudi svetovalno in visokošolskim zavodom na podlagi kombinacije zunanjih evalvacij in samoevalvacije
pomagal, da neprenehoma izboljšujejo kakovost. Pri tem bo visokošolskim zavodom pomagal s pripravo vodnikov, analiz in primerjalnih podatkov o slovenskem visokošolskem sistemu.
U 3.4. Kritična samorefleksija visokošolskega sistema
Izvajala se bo kritična samorefleksija sistema visokega šolstva na ravni države ob vključevanju vseh ključnih deležnikov z
namenom spreminjanja visokošolskega izobraževanja v skladu s potrebami družbe ob optimalnem izkoriščanju zmogljivosti novih
tehnologij in znanstvenih dognanj ter intenzivnem sodelovanju s kulturnim in ustvarjalnim sektorjem.
U 3.5. Ustvarjanje sodobnih in prilagodljivih izobraževalnih programov v skladu z razvojnimi mednarodnimi smernicami in
potrebami okolja
Študijski programi bodo zasnovani na podlagi ustrezne kurikularne teorije ter ob upoštevanju pedagoško-psihološko-didaktičnih načel in cilja zagotavljanja kakovosti. Ponujali in izvajali se bodo tako, da se bodo odzivali na potrebe okolja in družbe, hkrati
pa odsevali razvojne smernice ter omogočili razvoj tudi na povsem novih področjih. Nabor študijskih programov bo ponujal tako
temeljna kot aplikativna znanja. Vzpostavljene bodo poglobljene, strukturirane povezave z neformalnim izobraževanjem ter drugimi
vidiki vseživljenjskega učenja. Prilagodljiv in vključujoč na študenta osredinjeni študij bo omogočal izvajanje vseživljenjskega učenja
za različne življenjske razmere ter v različnih življenjskih obdobjih.
U 3.6. Zagotavljanje ustrezno usposobljenih kadrov za potrebe gospodarstva in širšo družbo
Na institucionalni ravni bodo vzpostavljeni mehanizmi spodbujanja in omogočanja doseganja najvišjih akademskih standardov ter fleksibilnosti, ki bodo zagotavljali hitrejšo in učinkovitejšo raznovrstnost študijskih programov (in institucij) po posameznih
strokovnih področjih s ciljem zagotavljanja najprimernejših, interdisciplinarno usposobljenih kadrov za gospodarstvo in negospodarske dejavnosti.
U 3.7. Prožnejše določanje delovne obveznosti
Zagotovljene bodo sistemske rešitve za permanentno izobraževanje visokošolskih učiteljic in učiteljev ter sodelavk in sodelavcev, kar bo vključevalo tudi prožnejše in ustrezno uravnovešeno določanje delovne obveznosti. Ob tem bo poskrbljeno za ustrezno
usklajevanje dela in življenja, delovanja proti izgorelosti, uvajanje zelenih rešitev (npr. delo od doma) in podobno.
U 3.8. Posodobitev minimalnih standardov za izvolitev v naziv z uresničevanjem pedagoške in strokovne uspešnosti
Kakovostni in kvantitativni kazalniki pedagoške uspešnosti bodo imeli pri postopkih izvolitev v naziv in napredovanj primerljivo
utež glede na kazalnike znanstvene oziroma umetniške odličnosti; smiselno se bo upoštevala tudi uspešnost pri izvajanju projektov
(vključno s programi in mrežami) ter druga strokovna uspešnost, kar bo obsegalo tudi ugled v strokovni in širši javnosti ter javno

Stran

3024 /

Št.

49 / 8. 4. 2022

Uradni list Republike Slovenije

zastopanje strokovnih oziroma akademskih stališč, odmevnost oziroma priznane dosežke glede na področje izvolitve v naziv in
polje akademskega ter tudi družbenega delovanja.
U 3.9. Večje vključevanje strokovnjakinj in strokovnjakov iz gospodarstva in negospodarstva v študijski proces ter zunanjo
evalvacijo
Sistemsko se bodo izvedle rešitve (ki bodo določale merila in pogoje, po vzoru najrazvitejših držav EU) za časovno omejene
izvolitve v naziv strokovnjakinj oziroma strokovnjakov iz gospodarstva in negospodarstva ter njihovo vključevanje v študijski proces
ter zunanjo evalvacijo. Spodbujalo se bo predvsem uspešne in prepoznane strokovnjakinje in strokovnjake z izkazanimi visokimi
etičnimi načeli, ki bodo s svojimi vsebinami dvignili raven kakovosti podanih vsebin.
U 3.10. Okrepitev pomena rezultatov študentskih anket v notranjem zagotavljanju kakovosti
Ocenjevanje pedagoškega dela visokošolskih učiteljic in učiteljev bo še naprej eden izmed pomembnih mehanizmov notranjega zagotavljanja kakovosti in ena izmed ključnih možnosti, ki jo bodo imeli študentke in študenti, da bodo lahko odgovorno in
neposredno izrazili svoje mnenje oziroma ocenili pedagoško delo svojih učiteljic in učiteljev, s tem pa bodo pomembno sooblikovali
visokošolski prostor. Pred objavo rezultatov študentskih anket zainteresirani javnosti bodo imeli visokošolski učiteljice in učitelji
možnost podajanja replike. Ob raziskovalnih ter kvantitativnih pedagoških kazalnikih bodo uvedeni tudi ustrezni kvalitativni kazalniki
vrednotenja pedagoškega dela.
U 3.11. Priprava strategije umeščanja vseživljenjskega učenja v visokošolski prostor
Vključeni bodo razvoj sistema akreditacij in priznavanje mikrodokazil (‚micro-credentials‘) in sistem priznavanja ter vrednotenja
predhodno pridobljenih znanj, pa tudi načrt promocije pomena in nujnosti pridobivanja raznolikih, vendar kakovostnih sodobnih
visokošolskih znanj in spretnosti v vsej aktivni dobi posameznika.
4 INTERNACIONALIZACIJA
Stopnja internacionalizacije slovenskega visokošolskega sistema je primerljiva z najboljšimi evropskimi univerzami.5 Vzpostavljeni so mehanizmi za tako imenovano kroženje možganov ter trajna skrb za razvoj slovenskega jezika in strokovnega izrazoslovja.6
Strateški cilji na področju internacionalizacije
C 4.1. Povečati stopnjo vključenosti univerz in samostojnih visokošolskih zavodov v skupni evropski visokošolski prostor ter
internacionalizacije kurikulumov
Univerze in samostojni visokošolski zavodi se bodo uspešno vključevali v vse mednarodne dejavnosti, še posebej v evropske
mreže univerz, imeli bodo visok delež mednarodnih študentk in študentov ter visokošolskih učiteljic in učiteljev, sodelavk in sodelavcev ter raziskovalk in raziskovalcev v skladu z načeli bolonjskega procesa. Izvedena bo strateška internacionalizacija kurikulumov.
C 4.2. Povečati vključenost Slovenk in Slovencev, ki živijo v tujini, v slovenski visokošolski sistem
Omogočen in spodbujan bo študij v Sloveniji za vse Slovenke in Slovence, ki živijo in bivajo v tujini (zamejke in zamejci ter
tisti iz oddaljenejših krajev).
C 4.3. Povečati stopnjo in kakovost dohodne mobilnosti na univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih
Spodbujena bosta kakovostna dohodna mobilnost, pa tudi pridobivanje tujih priznanih visokošolskih učiteljic in učiteljev ter sodelavk in sodelavcev, raziskovalk in raziskovalcev ter strokovnih sodelavk in sodelavcev za hitrejši razvoj posameznih področij v Sloveniji.
C 4.4. Povečati stopnjo in kakovost odhodne mobilnosti študentk in študentov ter zaposlenih v visokem šolstvu
Spodbujena bo večja odhodna mobilnost slovenskih študentk in študentov na kakovostne institucije oziroma študijske programe v tujini (krajša in daljša gostovanja) ter slovenskih visokošolskih učiteljic in učiteljev ter sodelavk in sodelavcev, raziskovalk
in raziskovalcev ter strokovnih sodelavk in sodelavcev na področjih, ki v Sloveniji še niso konkurenčno dobro razvita in na katerih
lahko gradimo dopolnjevanje posameznih področij s tujimi institucijami znanja.
Ukrepi za doseganje strateških ciljev na področju internacionalizacije
U 4.1. Vzpostavitev sistema za uspešnejše vključevanje univerz in samostojnih visokošolskih zavodov v enoten evropski in
mednarodni visokošolski prostor
Vzpostavljen bo sistem zagotavljanja sredstev visokošolskim učiteljicam in učiteljem ter sodelavkam in sodelavcem, raziskovalkam in raziskovalcem ter strokovnim sodelavkam in sodelavcem, ki jim bodo omogočala izvedbo sobotnega leta ter vključevanje
v elitne univerzitetne in raziskovalne mreže in sodelovanje z njimi ter izkoriščanje dobrih priložnosti projektnega sodelovanja.
U 4.2. Spodbujanje mobilnosti študentk in študentov, visokošolskih učiteljic in učiteljev, sodelavk in sodelavcev ter strokovnih
sodelavk in sodelavcev7
U 4.3. Oblikovanje nacionalne strategije za internacionalizacijo slovenskega visokega šolstva do leta 2030
Strategija bo določila pomen in oblike internacionalizacije ter delež tujih študentk in študentov ter visokošolskih učiteljic in
učiteljev, sodelavk in sodelavcev, raziskovalk in raziskovalcev ter strokovnih sodelavk in sodelavcev, vključenih v mednarodne
aktivnosti. Določena bodo prednostna področja oziroma regije tako za dohodne kot odhodne mobilnosti, vendar ne izključevalno.
Med prednostnimi področji dohodne mobilnosti ostajajo predvsem zahodni Balkan, pa tudi preostala jugovzhodna Evropa in srednjeevropski prostor.
U 4.4. Izvedba internacionalizacije kurikulumov
Izvedena bo ambiciozna ter strateška internacionalizacija kurikulumov. Povečano bo število skupnih študijskih programov s
tujimi visokošolskimi institucijami ter drugih oblik poglobljenega pedagoškega sodelovanja.
U 4.5. Izvedba sistematičnega privabljanja Slovenk in Slovencev v zamejstvu in po svetu za študij v Sloveniji
Na vseh uradnih predstavništvih Slovenije v tujini, kjer živijo in bivajo Slovenke in Slovenci, se vzpostavi aktivna povezava
do vseh akreditiranih študijskih programov, ki jih ponujajo slovenski visokošolski zavodi s ciljem promocije izobraževanja v matici.
U 4.6. Visokošolske ustanove skrbijo za razvoj slovenskega jezika in strokovnega izrazoslovja
Deležniki, vključeni v procese internacionalizacije, skrbijo za prenos konceptov in terminologije v slovenski jezik in ga s tem
bogatijo. V primeru izvajanja študijskega programa v tujem jeziku bo zagotovljen razvoj slovenskega jezika in terminologije v
visokem šolstvu in znanosti tudi z dostopnostjo študijskih vsebin v slovenskem jeziku.
5 Za doseganje dolgoročne mednarodne primerljivosti slovenskega visokošolskega prostora je izvajanje mednarodno primerljive
internacionalizacije slovenskega visokošolskega prostora nuja.
6 S sodelujočimi učinki, ki jih prinaša internacionalizacija visokega šolstva, in z večjo konkurenčnostjo gospodarstva ter prek tega
močnejšo in bolj samozavestno družbo se bo stopnja ogroženosti slovenskega jezika znižala.
7 Študijske ter raziskovalne izkušnje v tujini širijo obzorja in prispevajo k akademskemu in osebnostnemu razvoju posameznic in
posameznikov, odobravajo pa tudi kulturno raznolikost.
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U 4.7. Zagotovitev enakih pogojev študija za slovenske ter tuje študentke in študente
Pripravljeni bodo sistemski ukrepi za ustvarjanje pogojev, na podlagi katerih bodo imeli slovenski in tuji študenti v Sloveniji
enako kakovostno študijsko izkušnjo pod enakimi pogoji.
U 4.8. Spodbujanje odličnosti v visokem šolstvu
Zagotovljena bo sistemska rešitev za dodeljevanje štipendij in drugih oblik spodbud odličnim študentkam in študentom ter
znanstvenicam in znanstvenikom oziroma umetnicam ter umetnikom, in sicer ne glede na njihovo državljanstvo.
U 4.9. Sistemska ureditev vseh oblik mobilnosti
Sistemsko bo urejena virtualna mobilnost ob klasični geografski transnacionalni mobilnosti.
U 4.10. Vzpostavitev posebnih ukrepov za pritegnitev vrhunskih strokovnjakov iz tujine
Omogočeni bodo mehanizmi za lažjo in hitrejšo vključitev tujih in slovenskih vrhunskih strokovnjakov iz tujine v delo univerz in
samostojnih visokošolskih zavodov, kar vključuje nastanitev, prednostno obravnavo pri pridobivanju delovnega dovoljenja, stimulativno davčno obravnavo, pomoč pri varstvu otrok, zagotavljanje karierne priložnosti za družinske partnerje in podobno; odpravljene
bodo ovire pri pridobivanju dovoljenj za bivanje za tuje strokovnjakinje in strokovnjake ter študentke in študente.
5 DIGITALIZACIJA
Visoko šolstvo sledi smernicam digitalne preobrazbe in jih aktivno sooblikuje.
Strateški cilji na področju digitalizacije
C 5.1. Zagotoviti pogoje za izvedbo digitalne preobrazbe
Visoko šolstvo se bo hitro odzivalo na potrebe iz okolja z razvojem pomembnih znanj, veščin in strokovnih usposobljenosti,
bo odporno na izredne okoliščine, pospeševalo kakovosten gospodarski, trajnostni družbeni in okoljski razvoj, bo odzivno, dostopno različnim skupinam uporabnikov znanja in znanosti, vlagalo bo v zeleno, odporno, odprto, vzdržno in digitalno povezano
visokošolsko infrastrukturo ter v inteligentno opremo, razvijalo pametne predavalnice, nadgrajevalo in optimiziralo izrabo visoke
tehnologije, dostopne za vse deležnike.
C 5.2. Spodbujati aktivno vlogo visokega šolstva v procesu digitalne preobrazbe
Visoko šolstvo bo upoštevalo in sooblikovalo smernice digitalne preobrazbe na področjih poučevanja, naprednih ter inovativnih pedagoških praks, digitalne pismenosti, raziskovalnih, umetniških in upravnih procesov, jih kritično ovrednotilo in smiselno
uporabljalo ter vzpostavilo sistemsko in normativno okolje, ki spodbuja digitalno preobrazbo.
C 5.3. Spodbujati izobraževanje na področju informacijskih storitev in vsebin
Visoko šolstvo bo razvijalo in izobraževalo na področju informacijskih storitev in vsebin, ki zagotavljajo preseganje digitalne
vrzeli in ločnice.
C 5.4. Zagotoviti infrastrukturo za širokopasovne internetne povezave
Infrastruktura za širokopasovne internetne povezave bo zagotovljena po vsej Sloveniji, usmerjena bo v sprotno posodabljanje
v skladu z vznikajočimi potrebami in razmerami.
Ukrepi za doseganje strateških ciljev na področju digitalizacije
U 5.1. Oblikovanje strategije digitalizacije visokega šolstva
Oblikovana bo strategija digitalizacije visokega šolstva za razvoj digitalnih učnih okolij in študijskih vsebin ter razvoj pedagoških pristopov in sodobnih modelov učenja ter poučevanja z uporabo IKT in digitalnih orodij ter informacijskih virov za vključujoče
izobraževanje. Ta temeljijo na odprtih načelih, široki oziroma splošni dostopnosti, podatkovni varnosti, vključenosti ter preglednosti.
U 5.2. Spodbujanje razvoja digitalizacije na področju učenja in poučevanja na daljavo
Digitalizacija na področju učenja in poučevanja na daljavo bo razvijana strateško, upoštevaje tako vse ključne smernice v
svetu ter EU kot tudi posebnost slovenskega prostora, kadrov, opremljenosti študentov in institucij. Ta razvoj bo še naprej krepil
sodelovanje, hkrati pa podpiral kreativnost ter prožnost pri izvedbi živega stika oziroma lokalizaciji visokošolskih procesov, omogočal dvig kakovosti izvajanja študijskega procesa in večjo odpornost izobraževalnega procesa na daljavo.
U 5.3. Opolnomočenje institucij in posameznikov za ustrezno uporabo orodij
Institucije in posamezniki se bodo opolnomočili (pridobili ustrezna znanja, veščine ter naravnanost oziroma motivacijo) za
ustrezno uporabo orodij in pristopov ter razvoj inovativnih učnih okolij glede na vsakokratno spremenjene razmere tako glede
mobilnosti študentov in zaposlenih kot glede njihovega obvladovanja digitalnih orodij ter razpoložljivosti opreme vključno z načini
izvedbe (s fizično prisotnostjo ali na daljavo oziroma kombinirano).
U 5.4. Zagotovitev mehanizmov krepitve področij IKT in medijskih študijev
Zagotovljeni bodo mehanizmi krepitve področij IKT in medijskih študijev, pa tudi medijske produkcije in umetnosti, še posebej
tam, kjer kot ključne strokovne usposobljenosti nastopajo poglobljeno razumevanje, produkcijsko obvladovanje in kritična refleksija
IKT, od katerih je družba vedno bolj odvisna.
U 5.5. Vzpostavitev enotne sheme študentske digitalne identitete
Vzpostavljena bo enotna shema študentske digitalne identitete, ki bo usklajena z evidenčnim in analitskim informacijskim
sistemom visokega šolstva v Republiki Sloveniji (eVŠ) in ki bo prek namenskih spletnih programov oziroma aplikacij študentkam
in študentom tako v Sloveniji kot v tujini omogočala številne dejavnosti.8
U 5.6. Vzpostavitev sistemske rešitve za krepitev človeških virov na področjih IKT
Vzpostavljene bodo sistemske rešitve za krepitev človeških virov na področjih, potrebnih za izvedbo digitalne preobrazbe
(tehnologije in tehnike digitalizacije procesov, digitalna varnost in etika, umetna inteligenca, digitalna didaktika itn.) ter samega
izobraževalnega procesa, upoštevaje smernice EU.
U 5.7. Institucionalna prilagoditev na vseh področjih delovanja visokošolskih institucij za uporabo novih tehnologij in opreme IKT.
Št. 602-04/22-2/18
Ljubljana, dne 23. marca 2022
EPA 2421-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
Igor Zorčič
predsednik
8 Izvajanje knjižničnih storitev, pregled urnika in koledarja, komunikacijske storitve na več nivojih, organizacijska, upravna in administrativna opravila itn.
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Na podlagi 2. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07
– popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 –
ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO in 196/21 – ZDOsk) in 109. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17, 46/20, 105/21 – odl. US in 111/21) je Državni zbor na seji 23. marca 2022 sprejel

RESOLUCIJO
o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2022–2030
(ReNPSV22–30)
1. UVOD
Sistem socialnega varstva ponuja zaščito ranljivim skupinam prebivalstva. Obsega ukrepe in programe na nacionalni in lokalni ravni. Sistem socialnega varstva in socialna politika z ukrepi za zmanjševanje družbenih neenakosti in socialne izključenosti
pomembno prispevata k dolgoročni, trajnostni in vključujoči rasti v družbi ter doseganju razvojnih ciljev Slovenije. Poleg socialne
politike, ki z ukrepi neposredno naslavlja ranljive situacije in položaj ranljivih skupin prebivalstva, so za socialni položaj in življenjsko
raven prebivalstva pomembne tudi politike na drugih področjih, na primer zdravstveno varstvo, izobraževanje, kultura, trg dela in
zaposlovanje, invalidsko varstvo, družinska politika, stanovanjska politika idr. Slovenija je v zadnjem desetletju prešla dolgotrajno
gospodarsko krizo, tveganje revščine se je v splošnem zmanjšalo predvsem zaradi povečanja zaposlenosti, socialni transferji pa
so tveganje revščine blažili. Medtem ko se je po krizi tveganje revščine v povprečju zmanjšalo, je bil ta napredek neenakomeren
in počasnejši v gospodinjstvih z nizko izobrazbo in z brezposelnimi ter pri starejših. Ta razvoj po krizi kaže, da so za zmanjševanje
revščine oziroma materialne prikrajšanosti ključnega pomena preventivni ukrepi in vključenost posameznika na trg dela.
Vključenost posameznika1 na trg dela zmanjšuje tveganje revščine, ohranja socialno vključenost in spodbuja družbeno
pripadnost ter krepi duševno zdravje tako posameznika kot članov njegovega gospodinjstva, zlasti otrok. Izrazitejše tveganje za
revščino v gospodinjstvih z brezposelnimi, nizko izobraženimi in z nizko kvalificiranimi poudarja pomen vloge preventivnih ukrepov za njegovo preprečevanje, kot so izobraževanje, nadgrajevanje veščin, usposabljanje in vseživljenjsko učenje. Ker se tudi v
Sloveniji materialni položaj prejšnje generacije (staršev) precej prenaša na naslednjo generacijo (na otroke), je za otroke staršev
s šibkejšim materialnim položajem še posebej pomembno, da se spodbuja njihova vključenost v izobraževanje. Zaradi staranja
prebivalstva je tudi pomembno, da so posamezniki čim dlje vključeni na trg dela, da si zagotovijo ustrezno višino dohodkov in če
je mogoče, tudi prihranke za starost ter ustrezno prispevajo k medgeneracijskemu pokojninskemu sistemu. Treba je tudi ustvarjati
pogoje za kakovostna delovna mesta in ustrezne delovne razmere ter preprečevati prekarno delo oziroma zagotavljati stabilne
oblike dela, ki delavcem zagotavljajo višje prihodke in ustrezno socialno varnost tako v sedanjosti kot v prihodnosti.
Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2022–2030 (v nadaljnjem besedilu: ReNPSV22–30)
zajema obdobje, ki ga bodo zaznamovali pomembni socialni in gospodarski izzivi. Poleg vpliva epidemije COVID-19 na trg dela
(spremenjene oblike dela, povečanje dela od doma) bodo med ključnimi izzivi v načrtovanem obdobju še pospešeno staranje
prebivalstva, zmanjševanje delovno sposobnega prebivalstva, digitalizacija in robotizacija. Med gospodarskimi izzivi pa bosta tudi
v prihodnje pomembni globalizacija in zunanjetrgovinska dinamika ter prehod na zeleno gospodarstvo.
V prihodnje bo zaradi pospešenega staranja prebivalstva in podaljševanja življenjske dobe vedno bolj pomembno tudi, da
posameznik čim dlje ostane zdrav ter da čim dalj ostane vključen na trg dela. S starostjo in podaljševanjem življenja se zdravje
posameznika zaradi kroničnih bolezni poslabšuje, poleg tega ima vedno več ljudi duševne težave, zato je pričakovati, da bodo
slednje, kot posledica pandemije COVID-19, v prihodnje še pogostejše. Recesije in gospodarske krize namreč zaradi brezposelnosti, ekonomske negotovosti in finančnih stisk lahko načnejo ali poslabšajo duševno zdravje ljudi.
Z namenom krepiti kakovostno in zdravo staranje prebivalcev in kakovostno starost je treba okrepiti tudi preventivno delovanje, t. i. vseživljenjski pristop k staranju. To pomeni nenehno skrb za zdravje, tako fizično kot duševno, z aktivnim življenjskim
slogom in zdravo prehrano ter tudi z dejavniki v delovnem okolju skozi celotno življenje posameznika, torej že od mladih let naprej.
Pomembno vlogo v tem okviru imajo ukrepi na področju socialnega varstva, in sicer storitve, predvsem pa programi (zlasti
na področju duševnega zdravja, preprečevanja nasilja in tveganega vedenja za psihosocialno dobrobit in zdravje posameznika,
socialne integracije ranljivih skupin, krepitve medgeneracijskega sodelovanja, vključenosti Romov, povečevanja solidarnosti in
krepitve prostovoljskega dela, učenja veščin vzpostavljanja in ohranjanja socialne mreže), poleg teh pa tudi vse politike in ukrepi,
ki izboljšujejo materialno blaginjo ljudi in preprečujejo oziroma zmanjšujejo materialne stiske, na nastanek katerih posameznik ni
mogel vplivati.
Spremenjena družbena razmerja zahtevajo razmislek o možnih načinih razvoja in prilagajanja socialnovarstvenega sistema
tako, da bo ta omogočal hiter in učinkovit odziv na potrebe ljudi ter zagotavljal močno varnostno mrežo za posameznike in družine
v ranljivih situacijah.
ReNPSV22–30 določa usmeritve za delovanje in razvoj sistema socialnega varstva v navedenem obdobju. Opredeljuje
osnovna izhodišča za delovanje in razvoj sistema, določa cilje in aktivnosti za dosego teh ciljev, določa razvoj storitev in programov
socialnega varstva vključno s cilji do leta 2030, opredeljuje način izvajanja in spremljanja izvajanja resolucije in opredeljuje vire
(kadrovske in finančne) za izvajanje ciljev resolucije ter načrtovan razvoj storitev in programov. Osnovno besedilo ReNPSV22−30
vključuje tudi dve prilogi, in sicer prilogo 1, ki vsebuje oceno izvajanja Resolucije nacionalnega programa socialnega varstva v
predhodnem obdobju (ReNPSV13–20), in prilogo 2 s prikazom ključnih okoliščin ter razvojnih izzivov v obdobju 2022–2030.
2. NAMEN IN NAČELA SISTEMA SOCIALNEGA VARSTVA
2.1 Namen sistema socialnega varstva
Namen sistema socialnega varstva v Republiki Sloveniji je omogočiti socialno varnost in socialno vključenost državljanov in
drugih prebivalcev Republike Slovenije. Država in lokalne skupnosti v okviru politik socialnega varstva morajo zagotavljati pogoje,
v katerih posamezniki lahko, v povezavi z drugimi osebami v družinskem, delovnem in bivalnem okolju, ustvarjalno sodelujejo in
1

Izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, se v dokumentu uporabljajo kot nevtralni za ženske in za moške.
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uresničujejo svoje razvojne možnosti ter s svojo dejavnostjo dosegajo raven kakovosti življenja, ki je primerljiva z ravnijo kakovosti
življenja drugih prebivalcev Republike Slovenije in ustreza merilom človeškega dostojanstva. Kadar si posamezniki in družine ne
morejo sami zagotoviti socialne varnosti, so upravičeni do podpore in pomoči, ki jo v okviru socialne politike zagotavljata država in
lokalna skupnost. Ključen vidik sistema socialnega varstva mora postati skrb za stalen razvoj, inovacije in hitro prilagajanje glede
na aktualne potrebe in spremenjene okoliščine v času kriz in drugih sprememb, ki bistveno vplivajo na možnosti za zagotavljanje
socialne varnosti in socialne vključenosti državljanov in drugih prebivalcev Republike Slovenije.
Sistem socialnega varstva zajema:
– storitve, programe, pravice iz javnih sredstev in druge oblike pomoči, katerih namen je preprečevati nastajanje socialnih
stisk in težav ter soustvarjati rešitve za že obstoječe izzive in stiske posameznikov, skupin in skupnosti,
– javna pooblastila, naloge in ukrepe, ki jih izvajalcem socialnega varstva nalagajo zakoni in drugi predpisi,
– načrtovanje (na podlagi analiz in ocenjevanja potreb), razvoj in inovacije, spremljanje in evalvacijo vseh elementov sistema
socialnega varstva in socialne zaščite.
2.2 Načela izvajanja socialnega varstva
Osnovna načela za izvajanje sistema socialnega varstva v Republiki Sloveniji so zagotavljanje človekovega dostojanstva in
socialne pravičnosti, spoštovanje človekovih pravic, zagotavljanje enakih možnosti za vse, spoštovanje raznolikosti, zagotavljanje
socialne vključenosti, spodbujanje prostovoljstva in solidarnosti, krepitev moči posameznikov in skupin z namenom preprečevanja
in blaženja socialnih stisk, spodbujanje medgeneracijske povezanosti, spoštovanje osebne samostojnosti, ki vključuje svobodo
izbire, spodbujanje neodvisnosti posameznikov ter omogočanje individualizirane celostne podpore in pomoči ter soustvarjanja
ustreznih rešitev ob izzivih, s katerimi se srečujejo ljudje.
Ukrepi in aktivnosti v okviru sistema socialnega varstva se načrtujejo in izvajajo upoštevajoč našteta osnovna načela dela
na področju socialnega varstva.
V okviru zagotavljanja storitev in programov so poleg osnovnih načel pomembna še naslednja vodila:
– razpoložljivost (širok nabor kadrovsko ustrezno podprtih programov in zagotavljanje ustreznega obsega storitev, ki ustrezajo
različnim potrebam uporabnikov in ponujajo možnost izbire),
– ustreznost in pokritost (ustrezna višina prejemkov, ki jih prejmejo vsi, ki so do njih upravičeni),
– dostopnost (krajevna, informacijska in fizična dostopnost, tudi za osebe, ki so gibalno, senzorno ali intelektualno ovirane,
ustrezen obseg podpore in pomoči glede na potrebe),
– dosegljivost (univerzalen cenovni dostop za vse, ki storitev potrebujejo, bodisi brezplačno bodisi z možnostjo subvencioniranja),
– usmerjenost k povezovanju skupnosti in prilagojenost potrebam uporabnika (upoštevanje potreb posameznika, upoštevanje
fizičnih in intelektualnih značilnosti ter socialnega okolja uporabnikov, spoštovanje kulturnih posebnosti),
– enakost spolov (upoštevanje vidika enakosti spolov in enakih možnosti spolov ter specifičnih potreb različnih spolov),
– celovitost (integriran pristop z vodjo primera, ki odraža mnogovrstne potrebe, zmožnosti in izbire uporabnikov oziroma
njihovih družin in skrbnikov),
– kontinuiranost programov in storitev (neprekinjeno izvajanje po načelu življenjskega cikla od zgodnjih intervencij do podpore
in spremljanja),
– usmerjenost k učinkom/rezultatom (usmerjenost h koristim uporabnikov oziroma njihovih družin, skrbnikov in skupnosti),
– spoštovanje zasebnosti in avtonomije ljudi ter usmerjenost v destigmatizacijo uporabnikov,
– nediskriminacija uporabnikov ne glede na njihovo narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno
stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino,
– sodelovanje uporabnikov pri načrtovanju in izvajanju ukrepov ter aktivnosti, upoštevajoč njihovo individualnost in potrebe
ter možnost odločanja o pomoči, o svojem življenjskem vsakdanu in prihodnosti,
– ohranjanje samostojnosti uporabnikov v domačem življenjskem okolju z zagotavljanjem mrež socialne pomoči v skupnosti
oziroma skupnostnih storitev,
– strokovna avtonomija izvajalcev,
– inovativnost (razvijanje novih modelov storitev in programov, razvoj kadrov, organiziranost, prenos novih spoznanj ipd.),
– partnerstvo z drugimi deležniki (javnega in zasebnega sektorja ter civilne družbe),
– povezovanje in sodelovanje vseh subjektov v skupnosti, ki lahko prispevajo k uresničevanju ciljev socialnega varstva, ter
spodbujanje prostovoljstva,
– dobro in gospodarno upravljanje izvajalskih organizacij (z vidika sodelovanja med zaposlenimi v izvajalski organizaciji,
upravljanja finančnih virov in upravljanja postopkov).
Uresničevanje vodil je stalna naloga vseh akterjev na področju socialnega varstva.
V izvajanje sistema socialnega varstva so vključeni:
– država, lokalne skupnosti in institucije socialnega zavarovanja kot regulatorji in financerji,
– javne, zasebne, neprofitne in nevladne organizacije kot izvajalci,
– posamezniki, družina, sorodstvo, dobrodelne organizacije, organizacije za samopomoč, prostovoljske organizacije in drugi,
ki sestavljajo socialna omrežja uporabnikov sistema socialnega varstva, pri programih, namenjenih invalidom, pa tudi invalidske
organizacije.
Pri oblikovanju rešitev v okviru sistema socialnega varstva se povezujejo načrtovalci politik, financerji, izvajalci, strokovna
javnost, strokovna združenja in uporabniki oziroma njihovi predstavniki.
ReNPSV22−30 opredeljuje storitve, programe, pravice iz javnih sredstev in druge oblike pomoči na področju socialnega varstva (kot to opredeljuje Zakon o socialnem varstvu). Posamezne ranljive skupine in populacijske kategorije poleg socialne politike
naslavljajo tudi druge politike, in sicer z ukrepi na področjih davčne politike, zaposlovanja in dela, štipendijske politike, stanovanjske politike, družinske politike, politike invalidskega varstva, zdravstva, vzgoje in izobraževanja in na drugih področjih, ter se na
njih osredotočajo tudi drugi dokumenti (strategije, akcijski načrti), iz katerih izhajajo različne oblike pomoči, programi in storitve.
ReNPSV22−30 kot krovni dokument na področju socialnega varstva naslavlja vse ranljive skupine na tem področju, vendar pa ne
opredeljuje programov in storitev, ki jih za posamezne od njih opredeljujejo drugi nacionalni programi, strategije in akcijski načrti.
Poleg veljavnih zakonov in predpisov je treba pri izvajanju sistema socialnega varstva v Republiki Sloveniji upoštevati tudi
sprejete mednarodne zaveze, kodeks etičnih načel v socialnem varstvu in strokovne usmeritve s področja socialnega dela in
sorodnih disciplin.
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2.3 Izhodišča in pomembni dokumenti za pripravo ReNPSV22−30
Cilji ReNPSV22−30 so zastavljeni tako, da odgovarjajo na identificirane socialne problematike in stiske ljudi, ki se začasno
znajdejo ali dlje časa živijo v ranljivih situacijah in kontekstih, hkrati pa odgovarjajo na izzive, ki jih spremenjene demografske,
ekonomske in družbene okoliščine predstavljajo za sistem socialnega varstva v Sloveniji. Pri določitvi ciljev izhajamo iz opredeljenih osnovnih izhodišč za delovanje sistema socialnega varstva, iz ocene uresničitve prejšnjega ReNPSV13−20 (priloga 1)
ter iz ključnih okoliščin in dejavnikov, za katere lahko (z informacijami in projekcijami, ki jih imamo na voljo v času ob pripravi
ReNPSV22−30) predpostavljamo, da bodo vplivali na sistem socialnega varstva tudi v obdobju do leta 2030, ter izzivov razvoja
samega sistema (priloga 2). Tudi če vseh okoliščin za obdobje do leta 2030 ne moremo predvideti, mora biti sistem socialnega
varstva zasnovan tako, da omogoča hiter in prožen odziv ter zagotavlja varnostno mrežo za posameznike v ranljivih situacijah ne
glede na spreminjajoče se okoliščine.
Pri pripravi ReNPSV22−30 so upoštevani tudi evropski in nacionalni dokumenti, ki s svojimi cilji usmerjajo družbeni razvoj in
odgovarjajo na izzive sodobnih družb oziroma Slovenije. Od dokumentov na ravni EU omenjamo Akcijski načrt evropskega stebra
socialnih pravic2, ki določa konkretne ukrepe za uresničevanje Evropskega stebra socialnih pravic do leta 2030, za uresničitev
katerih je potrebno sodelovanje socialnih partnerjev in civilne družbe. V akcijskem načrtu so predstavljeni trije glavni cilji na ravni
EU na področju zaposlovanja, znanj in spretnosti ter socialne zaščite, ki naj bi jih države članice EU dosegle do leta 2030. Vsi trije
glavni cilji se nanašajo na celotno EU in predpostavljajo, da bodo države članice na podlagi predlaganih ukrepov pripravile svoje
nacionalne ukrepe. Trije glavni cilji Akcijskega načrta evropskega stebra socialnih pravic so:
– zaposlenih vsaj 78 odstotkov prebivalstva, starega od 20 do 64 let, do leta 2030 (vse oblike zaposlenosti);
– vsaj 60 odstotkov odraslih vsako leto vključenih v usposabljanje;
– zmanjšati število oseb, ki tvegajo socialno izključenost, za vsaj 15 milijonov (na ravni EU) do leta 2030 (od tega vsaj 5 milijonov otrok).
Za dosego zmanjšanja števila oseb, ki tvegajo socialno izključenost in revščino, ki je sestavni del socialne izključenosti, je
treba pripraviti ustrezne ukrepe za boj proti revščini in socialni izključenosti, skrbeti za stalen razvoj sistema socialne varnosti in
zaščite s posebnim poudarkom na novostih in hitrem prilagajanju trenutnim potrebam socialne varnosti in zaščite, krepiti zmogljivosti izvajalcev socialne zaščite z izobraževanjem in usposabljanjem, zlasti pri prepoznavanju potreb posameznikov in družin,
zagotoviti učinkovito sodelovanje institucij za socialno zaščito, Zavoda za zaposlovanje, nevladnih in humanitarnih organizacij,
socialne ekonomije ter lokalnih skupnosti in zagotoviti multidisciplinarni pristop pri oblikovanju politike in ukrepov, ki združuje
finančne in socialne strokovnjake – kot tudi organizacije, ki te ukrepe izvajajo. Z razvojem sistema socialnega varstva si mora
država prizadevati ustvariti več in boljša nova delovna mesta.
Leta 2017 je bila sprejeta tudi Strategija razvoja Slovenije 2030, ki v središče postavlja kakovostno življenje za vse ter s cilji
in ukrepi pomembno naslavlja tudi področje revščine in socialne izključenosti.3
Slovenija je močno obremenjena z demografskimi spremembami in staranjem populacije. Za spoprijemanje z demografskimi spremembami je bila leta 2017 pripravljena široko zastavljena Strategija dolgožive družbe4, ki naslavlja demografske izzive
in njihove posledice na različnih področjih družbe. Strategija dolgožive družbe je zasnovana na konceptu aktivnega staranja in
naslavlja vse generacije oziroma predpostavlja aktivnosti v vseh življenjskih obdobjih na področjih dela, družbenega in političnega
udejstvovanja, skrbi za zdravje in medgeneracijskega sodelovanja. Trije strateški cilji Strategije dolgožive družbe so:
– blaginja vseh generacij ter dostojno in varno bivanje v domačem okolju z upoštevanjem visoke ravni človekovih pravic;
– vključenost vseh generacij v ekonomsko, družbeno, socialno in kulturno življenje v skladu z njihovimi željami in potrebami
ter medgeneracijsko sožitje;
– ohranjanje in izboljšanje telesnega in duševnega zdravja ljudi vseh starosti.
Leta 2017 je bila sprejeta tudi Strategija razvoja Slovenije 2030, ki v središče postavlja kakovostno življenje za vse, in s cilji
ter ukrepi pomembno naslavlja tudi področje revščine in socialne izključenosti.5
Za dosego teh ciljev so zapisane usmeritve za aktivnosti in ukrepe na štirih področjih oziroma štirih stebrih (sklopih):
– trg dela in izobraževanje (prilagoditve na trgu dela, vključno z izobraževanjem in usposabljanjem, zagotavljanje zadostnega
obsega delovne sile z neto priseljevanjem);
– samostojno, zdravo in varno življenje vseh generacij (sistemi socialne zaščite, dostopnost do zdravstvenih storitev in dolgotrajne oskrbe, skrb za zdravje, zmanjševanje neenakosti v zdravju);
– vključenost v družbo (medgeneracijsko sodelovanje, prostovoljstvo, uporaba IKT za komunikacijo, preprečevanje diskriminacije in nasilja v družbi, kulturna vključenost, politično udejstvovanje);
– oblikovanje okolja za aktivnost v celotnem življenjskem obdobju (prilagoditve v gospodarstvu, bivalnih razmer in prometne
ureditve s podporo IKT in tehnoloških rešitev).
Velik izziv v kontekstu staranja populacije je naraščajoče število oseb z demenco in drugimi kognitivnimi motnjami. V Sloveniji
se bo po napovedih število oseb z demenco v naslednjih 20 letih podvojilo. Ministrstvo za zdravje je v sodelovanju z Ministrstvom
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljnjem besedilu: MDDSZ) v letu 2016 pripravilo Strategijo obvladovanja
demence v Sloveniji do leta 2020, v kateri problematiko naslavlja s številnimi usmeritvami in ukrepi v zdravstvenem in socialnem
varstvu. Razvoj na področju demence pa potrebuje ukrepe in spremljanje tudi v prihodnjem obdobju. Pozornost bomo namenili
tako razvoju in prilagoditvam storitev za osebe z demenco (npr. krepitev dnevnih oblik varstva) kot razvoju oblik pomoči svojcem
oseb z demenco in neformalnim oskrbovalcem v lokalnem okolju.
Z vidika izzivov sistema socialnega varstva in z vidika naslavljanja ranljivih situacij in tveganj ter neenakosti skupin (predvsem
starejšega) prebivalstva je zelo pomembna vzpostavitev zavarovanja za dolgotrajno oskrbo. Enotna ureditev celovitega sistema
dolgotrajne oskrbe (v nadaljnjem besedilu: DO) in tudi njegovega financiranja je že dalj časa pomembna prioriteta tako socialne
kot zdravstvene politike v Sloveniji. Področje dolgotrajne oskrbe je namreč v Sloveniji razdrobljeno tako z vidika organiziranosti
2 Akcijski načrt evropskega stebra socialnih pravic, EK 2021, dostopno na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CO
M%3A2021%3A102%3AFIN&qid=1614928358298
3 Strategija razvoja Slovenije 2030, Vlada RS, 2017, dostopno na: https://www.gov.si/assets/vladne-sluzbe/SVRK/Strategija-razvoja-Slovenije-2030/Strategija_razvoja_Slovenije_2030.pdf
4 Strategija dolgožive družbe. Vlada RS, MDDSZ in UMAR, 2017, dostopno na: https://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/
publikacije/kratke_analize/Strategija_dolgozive_druzbe/Strategija_dolgozive_druzbe.pdf
5 Strategija razvoja Slovenije 2030, Vlada RS, 2017, dostopno na: https://www.gov.si/assets/vladne-sluzbe/SVRK/Strategija-razvoja-Slovenije-2030/Strategija_razvoja_Slovenije_2030.pdf
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kot z vidika financiranja, kar ustvarja precejšnje neenakosti med uporabniki. Raven pomoči, ki jo posameznik prejema, ni vedno v
skladu z njegovimi dejanskimi potrebami, dostopnost do storitev pa se pomembno razlikuje glede na to, ali so uporabniki v instituciji
(bolj integrirane zdravstvene in socialne storitve) ali ostajajo na svojem domu.
S sprejemom Zakona o dolgotrajni oskrbi (Uradni list RS, št. 196/21; v nadaljnjem besedilu: ZDOsk) se vzpostavlja nov steber
socialne varnosti, ki bo v povezavi s spremembami drugih sistemov socialne varnosti (zdravstva, socialnega varstva in pokojninskega varstva) in dodatnimi javnimi viri omogočal ter zagotavljal opravljanje dolgotrajne oskrbe kot integrirane dejavnosti storitev in
ki bo ljudem čim dlje omogočal samostojno in varno življenje v vseh okoljih. Poleg sprejetja ZDOsk so zelo pomembni tudi ukrepi
spodbujanja aktivnega in zdravega staranja, da bi starejši lahko čim dlje živeli samostojno ali ob podpori skupnostnih storitev ter
da se na ta način čim bolj odloži odhod v institucionalne oblike varstva in pomoči. Upoštevajoč navedeno se bodo vsebina, cilji in
ciljne vrednosti socialnovarstvenih storitev v skladu z Zakonom o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17,
54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO in 196/21 – ZDOsk) ustrezno prilagodile v izvedbenem načrtu
predmetne resolucije.
Pri oskrbi starejše osebe v domačem okolju imajo veliko vlogo neformalni oskrbovalci. V Sloveniji je okoli 10 % prebivalcev
neposredno vključenih v neformalno oskrbo svojca ali soseda, kar pomeni, da okoli 200.000 prebivalcev Slovenije redno pomaga
družinskemu članu, sosedu ali znancu pri opravljanju enega ali več od vsakdanjih opravil.6 Tudi podatki Evropskega združenja
za neformalne oskrbovalce (Eurocarers) kažejo, da je 20 % Evropejcev v stiku s svojci, ki so v oskrbi, polovica od njih pa svojca
tudi osebno oskrbuje. Zato bomo v obdobju izvajanja ReNPSV22−30 razbremenili in podprli neformalne oskrbovalce (zagotavljanje usposabljanj, prilagojenih neformalnim oskrbovalcem) ter spodbujali sodelovanje formalnih in neformalnih izvajalcev oskrbe
starejših.
Med izvajanjem ReNPSV22−30 bo okrepljena tudi paliativna oskrba kot celostna oblika pomoči uporabnikom socialnovarstvenih storitev v zadnjem obdobju življenja in podpora družini v času bolezni in žalovanja.
Zelo pomembno in kritično področje v obdobju izvajanja ReNPSV22−30 je in bo tudi področje duševnega zdravja. Na tem
področju se ReNPSV22–30 vsebinsko navezuje na Resolucijo o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018–2028 (v nadaljnjem besedilu: ReNPDZ18−28), ki od leta 2018 celostno in celovito naslavlja duševno zdravje prebivalcev Slovenije, med drugim
revščino, socialno izključenost in neenakost v družbi, ki dokazano povečujejo različna tveganja, ne zgolj slabo duševno zdravje.
Dobro duševno zdravje je namreč temelj človekovega zdravja, posledično pa tudi temelj socialne in gospodarske stabilnosti,
družbene blaginje in kakovosti življenja ljudi.
K dobremu duševnemu zdravju bistveno prispeva sistematična skrb, sestavljena in povezana mreža služb, storitev in programov, ki so odziv na potrebe posameznikov in skupnosti. V ta namen potrebujemo dobro medresorno mrežo služb, storitev in
programov, v katero spadajo občine, službe na vseh ravneh zdravstvenega in socialnega varstva, zaposlovanja, službe na vseh
ravneh vzgoje in izobraževanja, kulture, neformalne in uporabniške organizacije, društva, uporabniki in svojci. Nujno je zagotoviti
skupno načrtovanje ukrepov na lokalni in regionalni ravni, zato je pomembno sodelovanje predstavnikov služb na področju socialnega varstva z drugimi deležniki, zlasti pa s predstavniki zdravstvenega varstva. Eden izmed ključnih izzivov današnjega časa
je organizacija služb za duševno zdravje za ljudi vseh starosti, čim bližje ljudem in prilagojeno njihovim potrebam, kar vključuje
promocijske, preventivne in kurativne programe ter rehabilitacijo.
ReNPSV22−30 bo z doseganjem svojih ciljev in izvajanjem svojih ključnih aktivnosti prispevala tudi k realizaciji ključnih ciljev
ReNPDZ 2018−2028, zlasti k ustreznejši organiziranosti služb in storitev na področju duševnega zdravja. Prav tako bo prispevala
k zagotavljanju dostopnosti celostne in kakovostne obravnave na področju duševnega zdravja v skupnosti, h krepitvi znanja, kompetenc in z dokazi podprtih intervencij. Izmenjava dobrih praks na področju duševnega zdravja, nadgradnja socialnovarstvenih
programov in programov v podporo družini z vsebinami za obravnavo oseb s pridruženimi motnjami v duševnem zdravju, povezovanje s programi zdravstvenega varstva, zagotavljanje dostopnosti celostne in kakovostne obravnave na področju duševnega
zdravja v skupnosti, medresorsko povezovanje7, vse to so skupne točke in cilji obeh resolucij.
Na socialni položaj ranljivih skupin pomembno vplivajo tudi ukrepi na stanovanjskem področju, ki jih opredeljuje Resolucija o
nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (v nadaljnjem besedilu: ReNSP15–25). Ukrepi ReNSP15–25 za izboljšanje kakovosti bivanja starejše populacije v skupnosti vključujejo financiranje izgradnje novih stanovanjskih enot za starejše in zagotavljanje boljše dostopnosti do stanovanj v večstanovanjskih zgradbah. Pomembni so ukrepi za reševanje energetske revščine in drugo.
ReNPSV22−30 bo prispevala tudi k uresničevanju Akcijskega programa za invalide 2022–2030, saj so ti pogosto izpostavljeni
večjemu tveganju revščine in socialni izključenosti kakor drugi ljudje, kar se je že pokazalo v letih globalne finančno-gospodarske
in javnodolžniške krize na evrskem območju. Ponovno se izraža v sedanjem času pandemije COVID-19, kjer je že vidno povečanje
revščine med invalidi in višja stopnja nasilja, zanemarjanja in zlorab. Poleg tega pa ReNPSV22–30 vključuje tudi ukrepe (storitve,
programe), ki so namenjeni populaciji invalidov.
ReNPSV22–30 je skladna tudi s cilji Resolucije o družinski politiki Vsem družinam prijazna družba 2018–2028 in Programa
za otroke 2020–2025, ki poudarjajo enake možnosti za vse otroke, vključujejo pravico do vzgoje in izobraževanja ter kulture, do
življenja brez nasilja za vse otroke vključno s preprečevanjem medvrstniškega nasilja, preprečevanje diskriminacije, otrokove
pravice in varnosti v digitalnem okolju, otroku prijazno pravosodje, sodelovanje otrok v postopkih, ki se nanašajo nanje, zagovorništvo in podobno.
Dolgotrajna socialna izključenost in revščina družin lahko pustita trajne posledice in se medgeneracijsko prenašata. Zato
ReNPSV22–30 za cilj vnovič postavlja izboljšanje kakovosti življenja posameznikov in družin ter povečanje družbene povezanosti
(kohezije) in socialne vključenosti vseh skupin prebivalstva.
Ramovš, Jože (ur.) 2013. Staranje v Sloveniji, str. 305−340.
Vključiti tudi umetnost in kulturo – glej: Fancourt, D. and Finn, S. (2019). What is the evidence on the role of the arts in improving
health and well-being?. WHO: Regional office for Europe.
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329834/9789289054553-eng.pdf;
Grossi, Enzo, Giorgio Tavano Blessi, Pier Luigi Sacco in Massimo Buscema (2012). The Interaction Between Culture, Health and
Psychological Well-Being: Data Mining from the Italian Culture and Well-Being Project. Journal of Happiness Studies, 13, str. 129–148.; From
social inclusion to social cohesion – the role of culture policy (2019). European Union: Directorate General for Education, Youth, Sport and
Culture (European Commission). Dostopno na: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e1b88304-f3b0-11e9-8c1f-01aa75ed71a1/language-en
6
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3. CILJI ReNPSV22−30 IN KLJUČNE AKTIVNOSTI ZA DOSEGANJE CILJEV
3.1 Ključni cilji ReNPSV22−30 in aktivnosti za dosego ciljev
Podobno kot v predhodni resoluciji ostaja tudi v ReNPSV22−30 splošni, horizontalni cilj, ki ga resolucija zasleduje, izboljšanje kakovosti življenja posameznikov in družin ter krepitev družbene povezanosti (kohezije), medsebojne solidarnosti in socialne
vključenosti vseh skupin prebivalstva.
K temu splošnemu cilju težijo politike socialnega varstva, hkrati pa je za njegovo doseganje zelo pomembno usklajevanje in
povezovanje vseh politik, ki posredno ali neposredno vplivajo na socialni položaj ljudi.
Poleg splošnega so določeni trije ključni cilji ReNPSV22–30, ki se neposredno nanašajo na razvoj sistema socialnega varstva:
1. zmanjševanje tveganja revščine in povečevanje socialne vključenosti;
2. izboljšanje razpoložljivosti in pestrosti ter zagotavljanje dostopnosti in dosegljivosti storitev in programov;
3. vzpostavljanje pogojev za delovanje izvajalskih organizacij ter krepitev kakovosti in razvoja na področju socialnega varstva.
Za uspešno uresničevanje ciljev je nujno doseči njihovo usklajenost na nacionalni ravni in na lokalnih ravneh.
Ključna področja, na katerih bodo v obdobju izvajanja ReNPSV22−30 potekale aktivnosti za dosego treh ključnih ciljev, so
(po posameznih ciljih) navedena v nadaljevanju.
Cilj 1: Zmanjševanje tveganja revščine in povečevanje socialne vključenosti:
Država zmanjšuje tveganje revščine in njen medgeneracijski prenos ter povečuje socialno vključenost. V ta namen zagotavlja:
– ustrezno dohodkovno podporo;
– opolnomočenje in vključevanje ranljivih skupin v družbo;
– aktivnosti za povezovanje neaktivnih posameznikov s trgom dela;
– izboljšanje zaposljivosti brezposelnih oseb prek izvajanja aktivne politike zaposlovanja;
– izboljšanje zaposljivosti in možnosti posameznikov na trgu dela prek vseživljenjskega učenja, vključno z usposabljanjem
in izpopolnjevanjem.
Država storitve, programe in ukrepe ter njihovo izvajanje posodablja in prilagaja glede na potrebe uporabnikov.
Ukrepi za zmanjševanje tveganja revščine in povečevanje socialne vključenosti so po posameznih področjih naslednji:
1. Posodobitev in povečanje odzivnosti sistema socialnega varstva
– prenova predpisov, ki urejajo področje socialnega varstva;
– poenostavitev socialne zakonodaje glede pridobivanja prejemkov iz naslova javnih sredstev;
– spremljanje ustreznosti višine socialnih transferjev in zagotavljanje, da jih prejmejo vsi, ki so do njih upravičeni (t. i. pokritost);
– razvoj in nadgradnja prejemkov, socialnovarstvenih storitev in programov s poudarkom na krepitvi storitev v skupnosti glede
na spremenjene, poglobljene in vse bolj kompleksne potrebe posameznikov in družin;
– preprečevanje stigmatizacije in zagotavljanje dostojnega preživetja prejemnikom prejemkov in uporabnikom različnih socialnovarstvenih storitev in programov ter osebam, ki se začasno znajdejo ali živijo v okoliščinah, zaradi katerih so še posebej ranljivi;
– zagotavljanje ustreznega sistema minimalnega dohodka za zagotovitev sredstev za preživetje (denarna socialna pomoč)
in povezanosti minimalnega dohodka s socialnimi storitvami in z ukrepi aktivne politike zaposlovanja;
– spodbude za aktivnost v obliki upoštevanja manjšega dela prejetega dohodka pri ugotavljanju materialnega položaja za
namen dodeljevanja denarne socialne pomoči;
– zagotavljanje enakih spodbud za zaposlovanje obeh partnerjev;
– spremljanje in naslavljanje pasivnosti in pasti nizkih plač glede na sistem davkov in prejemkov, zlasti za gospodinjstva z
nizkimi dohodki, ki imajo otroke;
– ukrepi za preprečevanje neupravičeno pridobljenih socialnih transferjev in izvajanje nadzora nad namensko porabo sredstev
iz proračuna;
– zagotavljanje pogojev za vzpostavitev ustreznih razmer za bivanje in dostopnosti stanovanj za ranljive skupine (zagotavljanje ustreznih bivalnih enot in namestitve v sodelovanju z drugimi resorji in lokalnimi skupnostmi);
– zagotavljanje hrane in osnovne materialne pomoči najbolj ogroženim in krepitev spremljevalnih ukrepov, s katerimi se
naslavlja stiska posameznika oziroma družine;
– finančno opismenjevanje prezadolženih posameznikov ali družin;
– spodbujanje sistemskih ukrepov na področju razvoja obveznih socialnih zavarovanj, davčne politike, zaposlovanja in dela,
štipendijske politike, stanovanjske politike, družinske politike, zdravstva, vzgoje in izobraževanja in na drugih področjih, ki vplivajo
na socialni položaj prebivalcev;
– usklajevanje politik in ukrepov na različnih področjih, ki vplivajo na socialni položaj posameznika in njegove družine (usklajeno reševanje večdimenzionalnih problemov revščine in socialne izključenosti) ter usklajevanje politik in ukrepov, ki izhajajo iz
različnih strateških dokumentov in se nanašajo na področje socialnega varstva;
– internacionalizacija področja socialnega varstva z namenom odzivanja na globalne spremembe in mednarodno povezovanje
(mednarodni projekti, mednarodna združenja in organizacije).
2. Ukrepi za preprečevanje tveganja revščine in socialne izključenosti otrok in mladih
– zagotavljanje učinkovitega in brezplačnega dostopa do predšolske vzgoje in varstva, izobraževanja (vključno s šolskimi
dejavnostmi), kulture, zdravega obroka vsak šolski dan in zdravstvenega varstva;
– preprečevanje zgodnje opustitve izobraževanja;
– opredelitev skupin pomoči potrebnih otrok in ukrepov zanje;
– spremljanje položaja različnih tipov družin in oblikovanje ukrepov za družine, ki se začasno znajdejo ali živijo v okoliščinah,
zaradi katerih so še posebej ranljive;
– spodbujanje zgodnjega prihoda mladih na trg dela po zaključku izobraževanja in zmanjševanje števila mladih, ki niso vključeni ne v zaposlitev ne v izobraževanje ali usposabljanje (tj. kazalnik NEET).
3. Ukrepi za preprečevanje tveganja revščine in socialne izključenosti starejših
– aktivnosti informiranja in ozaveščanja o pravicah starejših;
– podpora in spremljanje starejših, ki so socialno izključeni, ob upoštevanju položaja in specifičnih potreb najbolj ranljivih
skupin, zlasti starejših žensk;
– izvajanje preventivnih programov (medsektorsko povezovanje) za preprečevanje socialne izključenosti starejših.
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4. Ukrepi za zmanjševanje tveganja brezposelnosti in ohranjanje povezanosti težje zaposljivih posameznikov s
trgom dela
– zmanjšanje tveganja brezposelnosti prek izobraževanja in usposabljanja odraslih;
– zagotavljanje usklajenega in usmerjenega dela resorjev in institucij na trgu dela ter institucij socialnega varstva in zdravstvenega varstva za učinkovito naslavljanje potreb težje zaposljivih oseb, vključno s poglobljeno podporo pred vstopom na trg
dela in po njem;
– spremljanje in blaženje večletnih posledic krize COVID-19 na trgu dela s ciljem omejevanja in preprečevanja neaktivnosti
in dolgotrajne brezposelnosti delovno sposobnega prebivalstva;
– intenzivnejša, celostna podpora in pomoč dolgotrajnim prejemnikom denarne socialne pomoči;
– izvajanje programov socialne aktivacije, ki omogočajo individualno podporo pri razreševanju problematike, zaradi katere je
posameznik dalj časa izključen s trga dela.
Cilj 2: Izboljšanje razpoložljivosti in pestrosti ter zagotavljanje dostopnosti in dosegljivosti storitev in programov:
1. zagotavljanje mrež raznolikih storitev in programov, ki so povezani, komplementarni in delujejo skladno z načeli in vodili te
resolucije (so dostopni enakomerno po vsej Sloveniji pod enakimi finančnimi in strokovnimi pogoji, razpoložljivi, dosegljivi vključno
z možnostmi uporabe sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije; so usmerjeni predvsem v skupnostne oblike dela);
2. spodbujanje in razvoj ter uvajanje inovativnih pristopov na področju javnih, razvojnih, eksperimentalnih in dopolnilnih programov socialnega varstva, prednostno zasnovanih na konkretnih potrebah uporabnikov (denimo bivalne enote, krizne nastanitve,
delo z uporabniki s kompleksnimi stiskami in pridruženimi težavami v duševnem zdravju, podpora osebam z demenco, njihovim
družinskim članom in oskrbovalcem);
3. vzpostavitev celostnih in kakovostnih storitev za posameznega uporabnika;
4. umeščanje javnih socialnovarstvenih programov v javno mrežo kot oblika skupnostnih storitev oziroma skupnostne podpore;
5. zagotavljanje sodelovanja države, lokalnih skupnosti, uporabnikov in izvajalcev pri definiranju mreže javnih storitev in
programov v lokalni skupnosti;
6. sodelovanje pri uvedbi enotnega sistema dolgotrajne oskrbe s povezanimi zdravstvenimi in socialnimi storitvami za vse,
ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo; ob tem razvoj dodatnega sistema socialne oskrbe za osebe, ki ne bodo dosegale vstopnega
praga za pridobitev pravic iz dolgotrajne oskrbe;
7. izboljšanje informiranja in ozaveščanja potencialnih uporabnikov o možnostih za vključitev v storitve in programe;
8. zagotavljanje pluralnosti in pestrosti izvajalcev storitev in programov ter poudarek na spodbujanju vključevanja prostovoljcev.
Cilj 3: Vzpostavljanje pogojev za delovanje izvajalskih organizacij ter krepitev kakovosti in razvoja na področju
socialnega varstva:
1. razvoj primerljivih orodij in poenotene metodologije za merjenje kakovosti, utemeljene z vidika uporabnika;
2. zagotavljanje pogojev za kontinuirano spremljanje učinkovitosti, kakovosti dela in rezultatov ter izvajanje evalvacij storitev
in programov; priprava modela za ocenjevanje in merjenje učinkov storitev in programov socialnega varstva;
3. spodbujanje integriranih in inovativnih storitev s ključno vlogo centra za socialno delo (v nadaljnjem besedilu: CSD) kot
povezovalne točke med različnimi izvajalci, skupnostmi in MDDSZ ter izboljšanje medresorskega sodelovanja in spodbujanje
multidisciplinarnosti v storitvah in programih;
4. nadgradnja obstoječih informacijskih sistemov v enoten informacijski sistem, ki bo omogočal poenoten način vodenja
evidenc storitev, javnih pooblastil in drugih nalog po zakonu za posameznega uporabnika (bolj preprost vnos, večja preglednost,
več možnosti za analize in podporo razvoju storitev in programov);
5. vzpostavitev sistema ocenjevanja potreb uporabnikov na področju socialnega varstva;
6. spodbujanje aktivnega delovanja uporabniških svetov v izvajalskih organizacijah in drugih oblik soodločanja uporabnikov
v izvajalskih organizacijah;
7. zagotavljanje standardov in normativov glede na potrebe ljudi in skupnosti;
8. razvoj in krepitev kadrov na področju socialnega varstva, modernizacija sistema kariernega napredovanja;
9. poenotenje in razbremenitev dela izvajalcev socialnega varstva s ciljem zagotovitve kakovostnejšega dela z ljudmi;
10. zagotavljanje kontinuiranega izobraževanja, usposabljanja, supervizije in krepitve moči vseh strokovnih delavcev in sodelavcev, ki delujejo na področju socialnega varstva, z namenom poenotenja in izboljšanja kakovosti delovanja v praksi ter poenotenja
pomoči in podpore uporabnikov; krepitev prostovoljstva in skrb za spremljanje prostovoljskih aktivnosti;
11. zagotavljanje stabilnosti financiranja in prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti izvajalcev;
12. spodbujanje uporabe novih tehnologij (IKT) kot podpore za izvajanje storitev in za nove storitve (na primer videosvetovanje, storitve na daljavo);
3.2 Ključni kazalniki in njihove ciljne vrednosti do leta 2030
Za spremljanje uresničevanja in oceno doseganja vsakega od treh ključnih ciljev sta določena po en kazalnik in njegova ciljna
vrednost do leta 2030. Kazalniki in njihove ciljne vrednosti do leta 2030 so naslednji:
1. Število oseb, ki živijo v tveganju socialne izključenosti.
Kazalnik je sestavljen iz treh podkazalnikov in vključuje osebe, ki so pod nacionalno mejo tveganja revščine (tj. tvegajo
relativno revščino) oziroma so resno materialno prikrajšane oziroma živijo v gospodinjstvu z zelo nizko delovno intenzivnostjo.
V Sloveniji na vrednost kazalnika število oseb, ki tvegajo socialno izključenost, najbolj vpliva število oseb, ki tvegajo relativno
revščino. V letu 2020 je 60 % oseb, ki so tvegali socialno izključenost, tvegalo relativno revščino, niso pa bili hkrati materialno
prikrajšani in živeli v gospodinjstvu z nizko delovno intenzivnostjo.
V primerjavi z letom 2008 se v letu 2020 med tremi podkazalniki ni zmanjšala le vrednost podkazalnika število oseb, ki živijo
pod pragom tveganja revščine. Na ta podkazalnik vpliva predvsem število brezposelnih oseb, stopnja intenzivnosti dela, raven
razpoložljivega dohodka, nizka stopnja delovne aktivnosti starih 55 let in več, nizka izobrazba starejših delavcev in demografske
spremembe, ki se odražajo v številu upokojencev in višini njihovega dohodka.
Naloga zniževanja vrednosti kazalnika v obdobju do leta 2030 bo zahtevna predvsem glede na pričakovane demografske
spremembe. Ukrepi v okviru cilja 1 bodo predvsem vplivali na vključevanje v družbo in na trg dela, ne bodo pa mogli v celoti
nevtralizirati posledic demografskih sprememb na vrednost kazalnika. Ker dohodkovna podpora zgolj začasno blaži materialno
ogroženost, bi k zniževanju vrednosti kazalnika pomembneje pripomogla implementacija sistemskih ukrepov socialne zaščite
države predvsem na področju trga dela in pokojninskega sistema s poudarkom na povečanju stopnje delovne aktivnosti starejših
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v starosti od 55 do 64 let. Zaradi navedenih izzivov je cilj do leta 2030 zmanjšanje števila oseb, ki tvegajo socialno izključenost,
za 9.000 oseb, od tega 3.000 otrok.
2. Sprememba razmerja med uporabniki skupnostnih oblik socialnega varstva in uporabniki institucionalnih oblik
socialnega varstva oziroma povečanje deleža uporabnikov skupnostnih oblik in zmanjšanje deleža uporabnikov institucionalnih
oblik socialnega varstva.
Pri izračunu razmerja med uporabniki skupnostnih in uporabniki institucionalnih storitev upoštevamo socialnovarstvene storitve (razen storitev, ki jih izvaja CSD), od programov socialnega varstva pa le tiste, ki so neposredno namenjeni preprečevanju
institucionalizacije. Glede na ta kriterij pri izračunu razmerja od programov upoštevamo le stanovanjske skupine in dnevne centre
za osebe s težavami v duševnem zdravju. K skupnostnim oblikam socialnega varstva štejemo: uporabnike pomoči na domu,
uporabnike storitve vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji, ki živijo doma, s starši, sorodniki, v drugi družini ipd. ali
pa v drugih skupnostnih oblikah bivanja (stanovanjske skupine in bivalne enote), družinske pomočnike, uporabnike stanovanjskih
skupin posebnih socialnovarstvenih zavodov, uporabnike dnevnega varstva v domovih za stare, otroke in mladostnike z motnjami v
duševnem in telesnem razvoju, ki so uporabniki dnevnega varstva, uporabnike oskrbovanih stanovanj ter uporabnike stanovanjskih
skupin in dnevnih centrov za osebe s težavami v duševnem zdravju. Ne štejemo pa med skupnostne oblike osebne asistence,
ne glede na to, da omogoča uporabnikom življenje v domačem okolju zunaj institucije, ker se izvaja na podlagi zakonodaje na
področju invalidskega varstva. Kot uporabniki institucionalnih oblik socialnega varstva so upoštevani: vključeni v institucionalno
varstvo v domovih za starejše, kombiniranih in posebnih socialnovarstvenih zavodih, otroci in mladostniki z motnjami v duševnem
in telesnem razvoju, ki so uporabniki 24-urnega institucionalnega varstva, uporabniki, ki bivajo v zavodu v okviru varstveno-delovnih
centrov ali pa so uporabniki storitve vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji in bivajo v domu za starejše ali posebnem
socialnovarstvenem zavodu. Razmerje med uporabniki skupnostnih in institucionalnih oblik, ki upošteva zgoraj navedene oblike
socialnega varstva, je v letu 2020 znašalo 1 : 1,178. Do leta 2030 želimo okrepiti skupnostne oblike socialnega varstva v skladu z
usmeritvami deinstitucionalizacije in dolgotrajne oskrbe ter povečati število njihovih uporabnikov. Kapacitete institucionalnega varstva bodo prilagojene številu oseb v ciljnih populacijah, ki zares potrebujejo institucionalno varstvo, in njihovim potrebam, ne bodo
pa bistveno dodatno širjene. Tako bomo tudi s sredstvi iz Načrta za okrevanje in odpornost v sklopu dolgotrajne oskrbe zagotovili
manjše bivalne enote z največ 24 uporabniki, ki so lahko vzpostavljene tudi v obliki manjših grozdov na določeni lokaciji. Ciljno
razmerje med uporabniki skupnostnih oblik socialnega varstva in uporabniki institucionalnih oblik socialnega varstva do
leta 2030 je približno 1 : 1, kar pomeni, da bi (bomo) povprečno imeli na enega uporabnika skupnostnih oblik enega uporabnika
institucionalnih oblik socialnega varstva.
3. Spremljanje kakovosti v izvajalskih organizacijah (na področju storitev in programov) z uporabo smernic Prostovoljnega evropskega okvira za razvoj kakovostnih socialnih storitev (EOK), vzpostavljen kontinuiran sistem evalviranja
ter uporaba kazalnikov spremljanja kakovosti in evalviranja pri ocenjevanju uspešnosti izvajalcev.
Vzpostavljeni pogoji za delovanje izvajalskih organizacij in krepitev kakovosti ter razvoja na področju socialnega varstva
pomenijo ustrezno prenovljene standarde in normative, ki bodo podpirali razvoj storitev ter do leta 2030 tudi njihovo doseganje,
predvsem na kadrovskem področju. Po zadnjih razpoložljivih podatkih (leto 2020) uporablja enega od certificiranih sistemov upravljanja kakovosti približno 18 % izvajalcev socialnovarstvenih storitev in približno 8 % izvajalcev socialnovarstvenih programov.9
Cilj do leta 2030 je, da se delež izvajalcev, ki uporablja enega od certificiranih sistemov upravljanja, poveča z 18 % na 30 %, drugi
izvajalci socialnovarstvenih storitev in javnih verificiranih socialnovarstvenih programov, ki ne bodo uporabljali certificiranega sistema kakovosti, storitev in programov, pa bodo spremljali kakovost svojega dela na podlagi smernic Prostovoljnega evropskega
okvira za razvoj kakovostnih socialnih storitev.
4. RAZVOJ STORITEV IN PROGRAMOV NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA
Socialnovarstvene storitve in programi so tesno povezani z uresničevanjem ciljev socialnega varstva v obdobju do leta 2030.
Jasna opredelitev storitev in programov, predvsem pa umeščenost posameznih storitev in programov v koherentno socialnovarstveno politiko, je pogoj za sledenje zadanim ciljem.
Cilji socialnovarstvene politike se uresničujejo s storitvami, ki se izvajajo kot javna služba, z javnimi pooblastili in s programi,
ki so financirani iz javnih sredstev.
Izvajalci socialnovarstvenih storitev in programov so poleg CSD drugi javni zavodi, koncesionarji in nevladne organizacije,
ki pri izvajanju storitev in programov sledijo strokovnim smernicam in konceptom socialnega dela ter jih v primerih, ko je potrebno
meddisciplinarno sodelovanje, dopolnjujejo s smernicami in koncepti drugih relevantnih strok.
4.1 Razvoj storitev na področju socialnega varstva v obdobju 2022–2030
Storitve na področju socialnega varstva, s katerimi se uresničujejo ključni cilji ReNPSV do leta 2030, so:
A. Storitve informiranja, svetovanja in podpore, ki jih izvaja CSD kot javno službo
Storitve informiranja, svetovanja in podpore trenutno v okviru svojih nalog izvaja predvsem CSD. Ti imajo tudi osrednjo povezovalno, informativno in koordinacijsko vlogo pri uresničevanju socialnovarstvene politike. V obdobju do leta 2030 bomo poskušali
zagotavljati takšno mrežo storitev informiranja, svetovanja in podpore, ki bo učinkovito in uspešno naslavljala različne socialne
izzive ter bo dosegla čim večji obseg ljudi, ki te storitve potrebujejo.
B. Storitve za ohranjanje samostojnega, neodvisnega življenja doma in aktivno vključevanje v skupnost (skupnostne oblike
storitev)
Skupnostne oblike storitev so vse tiste storitve, ki podaljšujejo bivanje v domačem okolju in preprečujejo socialno izključenost. Te storitve izvajajo tako CSD kot tudi varstveno-delovni centri, domovi za starejše, posebni socialnovarstveni zavodi, zavodi
8 Po izračunu, ki se je uporabljal za ugotavljanje razmerja med skupnostnimi in institucionalnimi oblikami socialnega varstva po ReNPSV13–20 (in je bil nekoliko drugačen od izračuna, ki bo uporabljen za izračunavanje v ReNPSV22–30 in je opisan zgoraj), je v letu 2020
na enega uporabnika skupnostnih oblik prišlo 1,08 uporabnika institucionalnih oblik socialnega varstva (več v: Smolej Jež, S. in Trbanc,
M. 2020: Zaključno poročilo o izvajanju in doseganju ciljev Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020,
poročilo za obdobje 2013–2020. IRSSV, oktober 2021; str. 58).
9 Smolej Jež, S. idr. 2020: Spremljanje uresničevanja in dose-ganja ciljev Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za
obdobje 2013–2020; Poročilo za obdobje 2019–2020. IRSSV, december 2020; str. 50–52.
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za oskrbo na domu in zasebniki koncesionarji. Ker storitve za ohranjanje samostojnega, neodvisnega življenja doma in aktivno
vključevanje v skupnost še niso dovolj razvite, se bodo obstoječe storitve na tem področju do leta 2030 pospešeno razvijale in
dopolnjevale z novimi oblikami (še posebej za skupine, za katere do zdaj niso bile razvite ustrezne storitve skupnostne podpore,
in na področjih, kjer je potrebna nadgradnja obstoječih storitev).
Skupnostne storitve je treba nasloviti v neposredni povezanosti s skupnostnim pristopom, v katerem sodelujejo različni deležniki v lokalnem okolju s področja socialnega in zdravstvenega varstva, s področja vzgoje in izobraževanja ter kulture. Pri tem
sodelujejo tako predstavniki vladnih in nevladnih organizacij kakor posamezniki, predstavniki uporabnikov in svojcev. Skupnostne
oblike storitev se lahko izvajajo hkrati z namestitvijo do vključno 24 oseb (stanovanjske skupine, bivalne enote, stanovanja s
podporo in podobno).
C. Storitve nastanitve z oskrbo (institucionalne oblike storitve)
Storitve nastanitve z oskrbo zagotavljajo posamezniku poleg drugih socialnovarstvenih storitev tudi bivanje oziroma nastanitev. Izvajajo jih domovi za starejše, posebni socialnovarstveni zavodi, varstveno-delovni centri, zavodi za usposabljanje in
zasebniki s koncesijo.
V institucionalne oblike varstva štejemo storitve namestitve z oskrbo, ki vključujejo več kot 24 oseb. V prihodnje si bomo pri
teh storitvah prizadevali za modernizacijo, predvsem z izvajanjem storitev v manjših enotah po sodobnih konceptih socialnega dela
in drugih strok. Del institucionalnih kapacitet (predvsem za osebe s posebnimi potrebami) bo do leta 2030 prešlo v skupnostne
oblike (opredeljene pod točko B).
V nadaljevanju so opisane storitve vseh treh skupin (storitve, ki jih izvajajo CSD, skupnostne in institucionalne storitve) in
njihov načrtovan razvoj do leta 2030. Z vzpostavitvijo zavarovanja za dolgotrajno oskrbo bodo pri nekaterih skupnostnih in institucionalnih storitvah nastale spremembe, vendar bodo te v vsakem primeru vpeljane postopno in ne bodo imele takojšnjih neposrednih
posledic na zadovoljevanje potreb uporabnikov. Nadaljnji razvoj posameznih socialnovarstvenih storitev, na katere bo zavarovanje
za dolgotrajno zavarovanje vplivalo, bo opredeljen v izvedbenih načrtih tega nacionalnega programa.
Poleg storitev, ki so del javne mreže socialnega varstva in so financirane iz državnega proračuna, bodo v obdobju trajanja
ReNPSV22−30 potekali pilotni projekti na področju deinstitucionalizacije za odrasle osebe, ki bodo financirani iz evropskih sredstev
(OP). S pilotnimi projekti se testirajo rešitve na področju preseljevanja odraslih oseb iz institucij v skupnost (v majhne nastanitvene
enote v skupnosti ali domov) ter razvijajo skupnostne storitve za ponujanje podpore, ki bodo ustrezno odgovarjale na potrebe oseb,
ki bodo iz institucije prešle v skupnostne nastanitve.
4.1.1 Storitve koordiniranja, svetovanja in informiranja ter druge storitve, ki jih izvaja CSD kot javno službo
Za odpravljanje različnih socialnih stisk in težav, zmanjševanje tveganja revščine ter za povečevanje socialne vključenosti
socialno ogroženih ljudi CSD-ji izvajajo socialnovarstvene storitve, javna pooblastila in druge naloge po zakonu. CSD-ji so osrednja
institucija, na katero se lahko državljani obrnejo za razrešitev težav na področju socialnega varstva.
Pri socialnovarstvenih storitvah, ki jih izvajajo CSD, bo večji poudarek na povezovanju z drugimi institucijami in organizacijami, ki ponujajo podporo in pomoč v smeri zagotavljanja bolj celovite pomoči (npr. tudi zdravstvene in izobraževalne ustanove).
Razvijali se bodo novi programi za delo z družinami, programi psihosocialne pomoči, programi finančnega opismenjevanja, pomoči
pri problematiki zasvojenosti in drugi programi.
Med razglašeno epidemijo COVID-19 in po njej se je pokazalo, da so mnogi posamezniki in družine v vedno večji stiski, tudi
zaradi zaprtosti družbe med epidemijo. Terensko delo omogoča hitro zaznavo in odziv na stiske ter omogoča učinkovito napotitev
uporabnikov v procese pomoči. Za obiske, ki se izvajajo v domačem okolju družine, ki bi bili brezplačni in bi vključevali različno
laično in strokovno pomoč, odvisno od potreb, bo okrepljeno in nadgrajeno izvajanje socialnovarstvenih storitev, kot so prva socialna pomoč, osebna pomoč in pomoč družini za dom. Storitve se bodo nadgradile in povezale z rednim terenskim delom, tudi z
mobilno službo, ki bo združevala različne strokovnjake.
Socialnovarstvena storitev preventive bo podrobneje opredeljena s standardi in normativi, prav tako bo zagotovljeno financiranje te storitve.
Več pozornosti bo med izvajanjem ReNPSV22−30 posvečene dolgotrajnim prejemnikom denarne socialne pomoči (v nadaljnjem besedilu: DSP), težje zaposljivim dolgotrajno brezposelnim osebam in osebam z različnimi kompleksnimi težavami in
ranljivostmi, ki jih ogroža socialna izključenost. V letu 2022 se končuje pilotni projekt izvajanja socialne aktivacije, ki bo v prihodnje
umeščena v sistem socialnega varstva (v storitve, ki jih izvaja CSD). V okviru socialne aktivacije se bodo tudi v obdobju do leta
2030 izvajale aktivnosti za podporo in pomoč posameznikom pri razreševanju njihovih kompleksnih težav in ranljivosti, pri graditvi
moči in izboljšanju njihovega sodelovanja v družbi, hkrati pa tudi za krepitev njihovih delovnih spretnosti in kompetenc za delo, s
čimer se povečuje njihova zaposljivost oziroma se približujejo trgu dela.
A.1 Prva socialna pomoč
Opis storitve in ciljne skupine: Prva socialna pomoč (v nadaljnjem besedilu: PSP) obsega pomoč pri prepoznavanju
in opredelitvi socialne stiske in težave, oceno možnih rešitev ter seznanitev upravičenca o vseh možnih oblikah socialnovarstvenih storitev in dajatev, ki jih lahko uveljavi. Upravičenca se seznani tudi z obveznostmi, ki so povezane z oblikami
storitev in dajatev, ter z informacijami o programih in drugih oblikah pomoči. V okviru PSP se upravičencu zagotovi tudi
informacija o izvajalcih, ki ponujajo prej omenjene oblike pomoči. Nadgradnja PSP bo po potrebi vključevala tudi terensko
delo in intenzivno povezovanje z različnimi organizacijami v lokalnem okolju. Za strokovne sodelavce, ki izvajajo storitev, bo
treba zagotoviti kontinuirano usposabljanje o oblikah pomoči, ki so na voljo, da bodo uporabnike vedno ustrezno usmerili v
zanje najboljše rešitve.
Do storitve je upravičen vsakdo, ki se znajde v socialni stiski oziroma težavi.
Izhodiščno stanje:
a. Izvajanje storitve PSP je po veljavni ureditvi urejeno po merilu 1 strokovni delavec na 25.000 prebivalcev. Zaradi povečanih
in kompleksnih potreb uporabnikov je treba storitev okrepiti.
b. Ključni izzivi: posodobiti PSP kot vstopno točko v pomoč in podporo, izboljšati prepoznavnost kompleksnosti problematik.
Cilj do leta 2030: en strokovni delavec na 15.000 prebivalcev. Krepitev in usposabljanje strokovnih delavcev za te naloge
in izvedba novih zaposlitev.
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A.2 Specialistična prva socialna pomoč (v okviru kriznih centrov)
Opis storitve in ciljne skupine: Specialistična prva socialna pomoč se izvaja pretežno kot storitev krizne namestitve v okviru
kriznih centrov. Krizna namestitev je namestitev posameznika, ki nujno potrebuje takojšnjo pomoč zaradi nasilja v družini ali zaradi
drugih okoliščin, ki povzročajo neposredno ogroženost in stisko osebe. Krizna namestitev je kratkotrajna in se izvaja v kriznem
centru, ki izvaja storitev prve socialne pomoči, osebne pomoči, ponuja sprejem in oskrbo uporabnikov, ponuja zatočišče, pripravi
ukrepe za vrnitev v domače okolje ali drugo obliko, ki nadomešča domače okolje in sodeluje s CSD, vzgojno-izobraževalnimi zavodi
in javnimi zavodi s področja zdravstva, policijo ter drugimi državnimi organi in organizacijami, ki so pristojne za obravnavo otrok
in mladostnikov. V to storitev je treba vključiti tudi interventno službo z namenom pridobitve dodatnih informacij, znanj in možnosti
za urejanje namestitev uporabnikov v okviru intervencij.
Do storitve je upravičen vsakdo, ki nujno potrebuje takojšnjo pomoč zaradi nasilja v družini ali zaradi drugih okoliščin, ki
povzročajo neposredno ogroženost in stisko osebe.
Izhodiščno stanje:
a. Podatki: 9 kriznih centrov za otroke in mladostnike, 1 krizni center za otroke (do 6. leta starosti) in 2 krizna centra za odrasle
žrtve nasilja v družini.
b. Ključni izzivi: v družbi se kaže (še posebej se je to pokazalo med epidemijo COVID-19) povečanje pojavnosti nasilja v
družinah, zato je treba zagotavljati dovolj mest za možnost takojšnjega umika odraslim žrtvam, predvsem ženskim žrtvam skupaj
z mladoletnimi otroki, iz ogrožajočega okolja zaradi nasilja v družini. Večjo možnost umika je treba zagotoviti tudi drugim ranljivim
skupinam, upoštevajoč njihove specifične potrebe.
Cilj do leta 2030: krepiti mrežo kriznih centrov za otroke in mladostnike (predvsem za otroke do 6. leta starosti) ter za odrasle žrtve nasilja s posebnim poudarkom na ugotavljanju potreb posameznih ranljivih skupin (npr. starejši, invalidi). Krepitev in
usposabljanje strokovnih delavcev za te naloge in izvedba novih zaposlitev.
A.3 Osebna pomoč
Opis storitve in ciljne skupine: Osebna pomoč obsega svetovanje, urejanje in vodenje z namenom, da bi posamezniku
omogočili razvijanje, dopolnjevanje, ohranjanje in izboljšanje socialnih zmožnosti. Osebna pomoč je namenjena vsakomur, ki se
zaradi različnih vzrokov znajde v stiski ali težavi in lahko ob ustrezni strokovni pomoči normalno živi v svojem okolju.
– Svetovanje je organizirana oblika strokovne pomoči posamezniku v situacijsko pogojenih socialnih stiskah in težavah, ki jih
sam ne zna ali ne zmore odpraviti, je pa pripravljen spremeniti svoje vedenje, poiskati ustrezne rešitve in urediti odnose z drugimi
osebami v socialnem okolju.
– Urejanje je oblika strokovne pomoči posamezniku, ki je zašel v socialne stiske in težave zaradi osebnostnih ali vedenjskih
posebnosti in pri tem ogroža tudi druge osebe. Za uspešno pomoč je potrebno sodelovanje ključnih dejavnikov v širšem okolju.
– Vodenje je oblika podpore posamezniku, ki je zaradi duševne prizadetosti, duševne bolezni ali drugih osebnostnih težav
začasno ali trajno nesposoben za samostojno življenje.
Do storitve je upravičen vsakdo, ki se zaradi različnih vzrokov znajde v socialni stiski oziroma težavi.
Izhodiščno stanje:
a. Izvajanje storitve osebna pomoč je po veljavni ureditvi urejeno po merilu 1 strokovni delavec na 30.000 prebivalcev. Zaradi
povečanih in kompleksnejših potreb uporabnikov je treba storitev okrepiti.
b. Ključni izzivi: Krepitev svetovalne vloge CSD in celostne pomoči osebam, vključevanje zunanjih strokovnjakov in povezovanje z zunanjimi izvajalci programov, podpora tudi na terenu, upoštevajoč spremenjene potrebe uporabnikov, ki imajo mnoge
kompleksne in prepletene psihosocialne težave. Epidemija je stanje že tako ranljivih ljudi dodatno poglobila, zato je treba graditi
dodatno odpornost pri ljudeh. Potrebno je zagotavljanje usklajenega in usmerjenega dela izvajalcev socialnega varstva, zdravstva
in zaposlovanja za učinkovito naslavljanje potreb posameznikov in družin.
Cilj do leta 2030: en strokovni delavec na 25.000 prebivalcev. Krepitev in usposabljanje strokovnih delavcev za te naloge
in izvedba novih zaposlitev.
A.4 Podpora žrtvam kaznivih dejanj
Opis storitve in ciljne skupine: Podpora žrtvam kaznivih dejanj obsega strokovno podporo in strokovno svetovanje osebi,
ki ji je bila s kaznivim dejanjem neposredno povzročena kakršnakoli škoda. Storitev zajema prepoznavanje stiske upravičenca,
seznanjanje in usmerjanje v ustrezne obstoječe oblike pomoči, ki bi pripomogle k izboljšanju njegovega psihološkega, socialnega
in finančnega položaja, nastalega zaradi storjenega kaznivega dejanja.
Do storitve je lahko upravičen vsakdo, ki se je znašel v stiski in zatrjuje, da je žrtev kaznivega dejanja, storjenega v Republiki Sloveniji. Upravičenci so vse osebe, ki jim je bila s kaznivim dejanjem neposredno povzročena kakršnakoli škoda. Kadar je
neposredna posledica kaznivega dejanja smrt osebe, so upravičenci do podpore tudi njen zakonec oziroma oseba, s katero je
živela v zunajzakonski skupnosti, in drugi bližnji. Posebna pozornost se namenja najranljivejšim skupinam upravičencev (tj. zlasti
otrokom, invalidom, starejšim, žrtvam spolnega nasilja in žrtvam, za katere obstaja možnost ponovitve kaznivega dejanja nad
njimi). Zagotovili bomo boljše informiranje o storitvi in opredelili merila, kdaj gre za navedeno storitev, ter razmerje do drugih nalog
po predpisih, ki urejajo preprečevanje nasilja v družini.
Izhodiščno stanje:
a. Gre za relativno novo socialnovarstveno storitev, ki se po prenosu določb 8. in 9. člena Direktive o pravicah žrtev
(29/2012/EU) v Zakon o socialnem varstvu izvaja od septembra 2019. Storitev je uporabnikom dostopna na vseh enotah CSD.
Ob začetku izvajanja storitve so bila za ta namen zagotovljena sredstva za 16 delovnih mest strokovnih delavcev, kar pomeni 1
strokovni delavec na 130.000 prebivalcev.
b. Ključni izzivi: doseči večjo stopnjo prepoznavnosti storitve, krepitev usposobljenosti strokovnih delavcev ter boljše sodelovanje in povezanost z drugimi deležniki na tem področju z namenom čim boljše podpore žrtvam kaznivih dejanj.
Cilj do leta 2030: 0,3 delovnega mesta strokovnega delavca na enoto CSD oziroma 1 strokovni delavec na 95 000 prebivalcev.
A.5 Pomoč družini za dom
Opis storitve in ciljne skupine: Pomoč družini za dom obsega strokovno svetovanje in pomoč družini pri urejanju odnosov
med družinskimi člani/članicami, strokovno svetovanje in pomoč pri skrbi za otroke in usposabljanje družine za opravljanje njene
vsakdanje vloge.
Do storitve so upravičeni posamezniki in družine, kadar socialne stiske in težave izhajajo iz neurejenih odnosov v družini in
so rešljive le s spremembami v družini kot celoti; kadar družina išče strokovno svetovanje in pomoč pri skrbi za otroke, vendar
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poznani vzorci vedenja in znanja družine ne zadoščajo za odpravljanje težav; in kadar socialne stiske dveh ali več družinskih članov
za zagotovitev normalnih pogojev za obstanek in razvoj družine zahtevajo trajnejšo podporo in vodenje.
Izhodiščno stanje:
a. Izvajanje storitve pomoč družini za dom je po veljavni ureditvi urejeno po merilu en vodja storitve in en soizvajalec na
vsakih 10.000 družin.
b. Ključni izzivi: krepitev vloge CSD za izvajanje storitve pomoči družini za dom ter javnih pooblastil in nalog s področja družinske zakonodaje, povezovanje in vključevanje javnih verificiranih programov, ki izvajajo to storitev. Izvedba usposabljanj strokovnih
delavcev za te naloge in izvedba novih zaposlitev.
Cilj do leta 2030: 400 strokovnih delavcev, usposobljenih za izvajanje programov starševskih kompetenc oziroma novih oblik
dela z družinami (180 starševske kompetence oziroma 220 nove oblike dela z družinami) in 63 na novo zaposlenih strokovnih
delavcev za to področje.
V obdobju uresničevanja ReNPSV22−30 bodo storitve, ki jih izvaja CSD, nadgrajene z elementi socialne aktivacije, ki vključujejo koordinacijo socialne aktivacije ter podporo za vključitev v programe socialne aktivacije in spremljanje uporabnikov.
4.1.2 Storitve za samostojno življenje doma in aktivno vključevanje v skupnost (skupnostne storitve)
Storitve za samostojno življenje doma in aktivno vključevanje v skupnost so storitve, ki podaljšujejo bivanje v domačem okolju
in preprečujejo socialno izključenost. Izvajajo se kot:
– splošne storitve (spremstvo, tehnična podpora, prevoz in pripomočki za dostop do prostorov in informacij ter za komunikacijo, administrativna podpora itd.) in
– specifične storitve, ki ljudem zagotavljajo podporo za neodvisno življenje v skupnosti, zaradi katerih lahko osebe izbirajo in
odločajo o tem, kje živijo, s kom živijo, kako si bodo organizirale vsakdanje življenje ipd.
Skupnostne oblike oskrbe so lahko nizke intenzivnosti (spremstvo oseb z ovirami – senzornimi, gibalnimi, intelektualnimi –
socialni servisi, storitve, ki jih izvajajo CSD-ji in patronažna služba), kamor spadajo tudi skupnostni programi prav tako nizke intenzivnosti (skupine za samopomoč, medgeneracijski programi, programi za otroke in mladostnike), vendar imajo zaradi specifičnih
potreb vsaj del dneva zagotovljene določene storitve, lahko tudi zunaj doma, ali visoke intenzivnosti (oskrba na domu, družinski
pomočnik, koordinirana obravnava, oskrbovana stanovanja). Vse naštete oblike oskrbe posamezniku omogočajo, da ostane v
svojem bivalnem okolju in se še vedno lahko vključuje v skupnost.
Naštete storitve so namenjene starejšim od 65 let, invalidom/osebam z ovirami, osebam s težavami v duševnem zdravju,
posameznikom in družinam, ki začasno ne zmorejo samostojnega življenja, posameznikom po kriznem dogodku, zaradi katerega
se ne morejo vrniti v domače okolje, mladostnikom po končanem rejništvu in po odpustu iz zavodov ter drugim v posameznih
okoljih prepoznanim ranljivim skupinam.
Izvajalci skupnostnih storitev so skupnostne službe, ki izvajajo oskrbo v skupnosti - javne službe, zasebniki, zasebniki s koncesijo in nevladne organizacije. Ključno je medresorsko povezovanje vseh deležnikov v mrežo služb s področja zdravstvenega in
socialnega varstva, tako da zagotavljajo optimalno interdisciplinarno in medresorsko obravnavo v skladu s potrebami posameznika
in skupnosti.
Za doseganje drugega cilja (deinstitucionalizacije) te resolucije je ključen nadaljnji razvoj vseh storitev in programov, ki so
namenjeni krepitvi posameznika za samostojno življenje in aktivno vključevanje v skupnost.
B.1 Pomoč družini na domu (socialna oskrba)
Opis storitve in ciljne skupine: Pomoč družini na domu vsebuje socialno oskrbo na domu in mobilno pomoč. Socialna
oskrba na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge razmere za življenje doma, zaradi starosti,
invalidnosti ali kronične bolezni pa se ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali
zanju nimajo možnosti. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in opravil, s katerimi se osebi vsaj za določen čas
nadomesti potreba po institucionalnem varstvu.
Mobilna pomoč je strokovna pomoč na domu, s katero se osebam z motnjami v duševnem in telesnem razvoju zagotavlja
strokovna obravnava na domu. Namenjena je predvsem specialno pedagoški, socialni in psihološki obravnavi ter zaposlitvi.
Do socialne oskrbe na domu so upravičene osebe, ki z občasno organizirano pomočjo drugega lahko delujejo v znanem
bivalnem okolju. To so osebe, stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma
samostojno življenje; osebe s statusom invalida po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov (Uradni list RS, št. 30/18, 196/21 –
ZDOsk in 206/21 – ZDUPŠOP), ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja; druge invalidne osebe, ki jim je
priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij; kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami
zdravja; hudo bolni otroci ali otroci s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki niso vključeni v
organizirane oblike varstva.
Upravičenci do mobilne pomoči so otroci, mladostniki in odrasle osebe z zmerno, težjo ali težko motnjo v duševnem in telesnem razvoju, ki jim ta oblika storitve nadomešča vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji ali institucionalno varstvo.
Izhodiščno stanje:
a. Zadnji razpoložljivi podatki: Socialna oskrba na domu: na dan 31. decembra 2020: 7.419 uporabnikov starih nad 65 let (kar
je 1,7 % oseb v tej starosti), ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobni za popolnoma samostojno življenje;
731 uporabnikov iz ciljne populacije odraslih invalidnih oseb, kronično bolnih in oseb z dolgotrajnimi okvarami zdravja ter pet hudo
bolnih otrok oziroma mladostnikov (do 18 let).
b. Ključni izzivi na področju socialne oskrbe na domu: uvesti bolj poenoteno ceno za uporabnike na državni ravni; zagotoviti
čim večjo časovno dostopnost storitve (dostopnost vse dni v tednu po celotni državi); na ravni države vzpostaviti enotni sistem
za poročanje podatkov ter pripraviti ustrezno pravno podlago za to; ozaveščanje potencialnih uporabnikov o storitvi na državni in
lokalni ravni; povečati ugled poklicu socialne oskrbovalke in na splošno okrepiti kader na tem področju (višje plače, boljše delovne
razmere).
Cilj do leta 2030 za socialno oskrbo na domu: v storitev socialne oskrbe na domu vključiti 3 % prebivalcev, starih 65 let in
več. V storitev socialne oskrbe na domu vključiti okoli 1200 odraslih invalidnih oseb, kronično bolnih, oseb z dolgotrajnimi okvarami
zdravja ter hudo bolnih otrok. Spodbujeno bo predvsem vključevanje mlajših invalidnih oseb, ki prehajajo iz institucionalnih oblik
nastanitve v oskrbo na domu.
Cilj do leta 2030 za mobilno pomoč: 50 mest.
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B.2 Družinski pomočnik
Opis storitve in ciljne skupine: institut družinskega pomočnika ima pomembno vlogo pri ohranjanju kakovostnega življenja invalidnih oseb. Ponuja alternativo upravičencem do institucionalnega varstva, s poudarkom na zagotovitvi večje intimnosti,
individualnosti, solidarnosti, osebne komunikacije, domačnosti in sprejetosti. Je pravica, pri kateri namesto celodnevnega institucionalnega varstva upravičenec izbere družinskega pomočnika, ki mu ponudi pomoč v domačem okolju.
Upravičenci do izbire družinskega pomočnika so polnoletne osebe s težko motnjo v duševnem razvoju ali polnoletne težko
gibalno ovirane osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb.
Izhodiščno stanje:
a. Zadnji razpoložljivi podatki: marca 2021 je imelo 559 oseb družinskega pomočnika.
b. Ključni izzivi: preoblikovati status družinskega pomočnika, vključitev v dolgotrajno oskrbo, preučitev uporabe instituta z
vidika ciljne populacije oziroma spodbujanje koriščenja tega instituta za pomoč starejšim.
Cilj do leta 2030: Ocena je, da bo potreba po družinskem pomočniku oziroma oskrbovalcu družinskih članov ostala na
približno enaki ravni kot v letu 2021.
B.3 Dnevno varstvo otrok in mladoletnikov z motnjami v duševnem ali telesnem razvoju ali več motnjami
Opis storitve in ciljne skupine: dnevno varstvo je oblika varstva, namenjena posameznikom, ki še ne potrebujejo celodnevne, stacionarne oskrbe in si želijo oziroma potrebujejo pomoč, nadzor ali organizirano obliko bivanja le za določeno število ur
dnevno. Osnovni kriterij za vključitev oseb v dnevno varstvo je, da se uporabniki dnevno vračajo domov. Dnevno varstvo za otroke
in mladostnike se izvaja do 10 ur dnevno, 5 dni v tednu in vse tedne v letu, vključuje pa tudi izvajanje posebnega programa vzgoje in
izobraževanja ter prevoz. Za otroke in mladostnike ter odrasle do 26. leta starosti te storitve izvajajo zavodi za usposabljanje (CUDV).
Ciljna skupina so otroci, mladostniki in odrasle osebe do 26. leta starosti z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem in telesnem
razvoju oziroma več motnjami (hudimi motnjami vedenja in osebnosti, gibalnimi in senzornimi oviranostmi ter poškodbami glave).
Izhodiščno stanje:
a. Zadnji razpoložljivi podatki: v letu 2020 vključenih 200 oseb.
b. Ključni izzivi:
– zagotovitev zadostnega števila kadrov in ustrezno usposobljenih kadrovskih profilov (specialnopedagoških) ter krepitev
kompetenc zaposlenih za obravnavo specifičnih potreb uporabnikov,
– prilagoditev kadrovskih normativov ocenjenim potrebam uporabnikov,
– zagotavljanje sodobnih metod in konceptov dela z uporabniki ter različnih oblik oskrbe (individualna in skupinska obravnava),
– uravnoteženje kadrovskih normativov na področju socialne in zdravstvene oskrbe otrok in mladostnikov ter odraslih do
26. leta, ki so vključeni v program vzgoje in izobraževanja v zavodih za usposabljanje (CUDV).
Cilj do leta 2030: 50 dodatnih mest (skupaj 250).
B.4 Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji
Opis storitve in ciljne skupine: Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji je organizirana oblika varstva, s katero
se izpolnjujejo temeljne človekove pravice odraslih invalidnih oseb do storitve, ki tem osebam v skladu z njihovimi sposobnostmi
daje možnost aktivnega vključevanja v družbeno življenje in delovno okolje ter opravljanja koristnega, vendar njihovim zmožnostim
primernega dela. Storitve so organizirane in se izvajajo tako, da uporabnikom omogočajo ohranjanje pridobljenih znanj ter širitev
novih znanj in delovnih spretnosti, pridobivanje novih socialnih in delovnih navad, uresničevanje lastnih idej in ustvarjalnosti ter
stimuliranje občutka koristnosti in samopotrditve. Storitev zagotavlja tudi druge oblike varstva, ki uporabnikom in njihovim družinam
omogočajo delovno in socialno udejstvovanje.
Upravičenci do storitve so: odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju in odrasle osebe z več motnjami.
Izhodiščno stanje:
a. Zadnji razpoložljivi podatki: v letu 2020 3.617 oseb, ki so bile vključene v storitev.
b. Ključni izzivi:
– nadgradnja obstoječih storitev na način, da se uporabnike podpre pri razvijanju in krepitvi posameznikovih sposobnosti,
njegovi ustvarjalnosti, spretnosti in znanju;
– zagotovitev specializiranih oblik storitev za nekatere ciljne skupine oziroma nadgradnja storitve z novimi oblikami in načini
izvajanja za ciljne skupine (osebe po 65. letu, osebe po pridobljeni možganski poškodbi, osebe z vedenjskimi motnjami in težavami
v duševnem zdravju ter kombinacijo motenj v razvoju, osebe z avtizmom);
– nadgradnja storitev z izvajanjem različnih oblik podpornih storitev, s katerimi bi posamezniku omogočili čim bolj samostojno
življenje in vključevanje v skupnost, kot so: storitve socialnega vključevanja na podlagi Zakona o socialnem vključevanju invalidov,
mobilna pomoč, podporne storitve na daljavo;
– nadgradnja storitev na daljavo oziroma na domu;
– opredelitev zdravstvene oskrbe za osebe, ki so vključene v storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, ki
jo izvajajo varstveno-delovni centri,
– zagotovitev zadostnega števila primernih dislociranih prostorskih kapacitet za izvajanje storitve ter povečanje regijske
pokritosti dislociranih enot za izvajanje specializiranih oblik storitve za nekatere ciljne skupine (osebe po pridobljeni možganski
poškodbi, osebe z vedenjskimi motnjami in težavami v duševnem zdravju ter kombinacijo motenj v razvoju, osebe z avtizmom).
Cilj do leta 2030: zagotovitev okvirno 4.500 mest za izvajanje storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji.
B.5 Dnevno varstvo za starejše
Opis storitve in ciljne skupine: Dnevno varstvo je oblika varstva, namenjena posameznikom, ki še ne potrebujejo celodnevne, stacionarne oskrbe in si želijo oziroma potrebujejo pomoč, nadzor ali organizirano obliko bivanja le za določeno število
ur dnevno. Osnovni kriterij za vključitev oseb v storitev je, da se uporabniki dnevno vračajo domov. Dnevna oblika storitve se
praviloma izvaja 10 ur dnevno, lahko pa tudi krajši čas, glede na potrebe upravičenca.
Upravičenci do storitve so osebe, stare 65 let in več.
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Izhodiščno stanje:
a. Zadnji razpoložljivi podatki: V letu 2021 so domovi starejših občanov nudili 607 mest za dnevno varstvo starejših.
b. Ključni izzivi: povečanje kapacitet, ozaveščanje in informiranje potencialnih uporabnikov o storitvi na državni in lokalni
ravni, zagotovitev uporabnikom prijaznejšega financiranja storitve, vzpostavitev zbiranja podatkov o uporabnikih storitve (trenutno
Skupnost socialnih zavodov Slovenije zbira le podatke o mestih).
Cilj do leta 2030: zagotovitev okvirno 1.300 mest v dnevnih oblikah varstva starejših od 65 let. Okrepljene bodo tudi oblike
dnevnega varstva za osebe z demenco.
4.1.3 Storitve institucionalne nastanitve z oskrbo
Storitve institucionalne nastanitve z oskrbo zagotavljajo posamezniku bivanje (namestitev) v zavodu ali drugi ustanovi, ki
izvaja storitve socialnega varstva, ter potrebno osnovno oskrbo, socialno oskrbo in zdravstveno varstvo (oskrbo). O institucionalnih
nastanitvah z oskrbo (ali institucionalnem varstvu) govorimo, ko gre za namestitev v ustanovah.
Storitve institucionalne nastanitve z oskrbo so namenjene osebam, ki zaradi bolezni, zdravstvenih težav in različnih stanj
oziroma starosti ne morejo ali ne želijo bivati doma ali potrebujejo kompleksno oskrbo, ki na domu ni mogoča. Te storitve se izvajajo v posebnih in kombiniranih socialnovarstvenih zavodih, varstveno-delovnih centrih, zavodih za usposabljanje in v domovih za
starejše. Izvajajo jih lahko javni izvajalci ali zasebniki s koncesijo.
V obdobju izvajanja ReNPSV22–30 bo na področju institucionalnih nastanitev z oskrbo poudarek na prehodu iz institucij v
skupnostne oblike bivanja in oskrbe (deinstitucionalizacija; predvsem za osebe s posebnimi potrebami) ter na izboljševanju kadrovskih in prostorskih pogojev v zavodih, ki te storitve izvajajo. Storitve se bodo vse bolj izvajale v manjših enotah, po sodobnih
konceptih socialnega dela. Del institucionalnih kapacitet (predvsem za osebe s posebnimi potrebami) bo do leta 2030 prešlo v
skupnostne oblike (opredeljene pod točko B). Hkrati se bodo zavodi preoblikovali v središča za podporo izvajanju skupnostnih
storitev. Preoblikovanje ustanov, ki izvajajo institucionalne nastanitve z oskrbo, pomeni spremembo institucionalne kulture in
konceptov izvajanja storitev.
Na področju skrbi za starejše je predvidena širitev storitev in razvoj novih, predvsem skupnostnih storitev z namenom
izboljšanja raznolikosti storitev glede na potrebe starejših uporabnikov. Poudarek pri starejših bo predvsem na možnosti izbire
oblike pomoči (skupnostne ali institucionalne) ter na povečanju dosegljivosti in dostopnosti različnih oblik storitev. Razvite bodo
tudi oblike podpore za svojce in neformalne oskrbovalce. Večji poudarek bo na vplivu oziroma udeležbi starejših pri načrtovanju
razvoja storitev zanje.
Spodbujali bomo nadaljnjo modernizacijo in razvoj domov za starejše ne le kot izvajalcev institucionalne nastanitve z oskrbo,
ampak tudi kot ponudnikov storitev v skupnosti. Ob svoji institucionalni dejavnosti bodo domovi za starejše lahko razvijali tudi
ponudbo skupnostnih storitev za starejše.
V nadaljevanju institucionalne nastanitve z oskrbo prikazujemo po ciljnih skupinah, ki so jim namenjene, in po funkciji.
4.1.3.1 Institucionalne storitve za otroke in mladostnike
Institucionalno varstvo za otroke in mladostnike, prikrajšane za normalno družinsko življenje, zajema institucionalno varstvo,
vzgojo in pripravo na življenje. Za otroke, mladostnike in odrasle osebe do 26. leta starosti z zmerno, težjo in težko motnjo v
duševnem in telesnem razvoju, ki so usmerjene v posebni program vzgoje in izobraževanja, obsega institucionalno varstvo tudi
usposabljanje po posebnem zakonu, oskrbo in vodenje.
C.1 Celodnevno (24-urno) institucionalno varstvo otrok in mladoletnikov z motnjami v duševnem ali telesnem razvoju
ali več motnjami
Opis storitve in ciljne skupine: Celodnevno varstvo je oblika institucionalnega varstva, namenjena posameznikom, ki
potrebujejo celodnevno oskrbo 24 ur na dan. Za otroke in mladostnike ter odrasle do 26. leta starosti te storitve izvajajo zavodi
za usposabljanje.
Ciljna skupina so otroci, mladostniki in odrasle osebe do 26. leta starosti z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem in telesnem razvoju oziroma več motnjami (hudimi motnjami vedenja in osebnosti, gibalnimi in senzornimi oviranostmi ter poškodbami
glave).
Izhodiščno stanje:
a. Zadnji razpoložljivi podatki: v letu 2020 vključenih 179 oseb.
b. Ključni izzivi:
– zagotovitev zadostnega števila kadrov in ustrezno usposobljenih kadrovskih profilov (specialno pedagoških) ter krepitev
kompetenc zaposlenih za obravnavo specifičnih potreb uporabnikov;
– uravnoteženje kadrovskih normativov na področju socialne in zdravstvene oskrbe otrok in mladostnikov ter odraslih do
26. leta, ki so vključeni v program vzgoje in izobraževanja v zavodih za usposabljanje (CUDV);
– zagotovitev zadostnega števila primernih prostorskih kapacitet za nastanitev otrok in mladostnikov ter odraslih oseb z
motnjami v duševnem in telesnem razvoju ali več motnjami.
Cilj do leta 2030: 50 dodatnih mest (skupaj 230).
4.1.3.2 Institucionalno varstvo za odrasle
C.2 Celodnevno institucionalno varstvo odraslih oseb z motnjo v telesnem in duševnem razvoju ali več motnjami
in oseb z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju v okviru posebnih socialnovarstvenih zavodov in posebnih enot
domov za starejše
Opis storitve in ciljne skupine: Celodnevno varstvo je oblika institucionalnega varstva, namenjena posameznikom, ki
potrebujejo celodnevno oskrbo 24 ur na dan. Za odrasle te storitve izvajajo posebni socialnovarstveni zavodi, posebne enote
domov za starejše za varstvo odraslih oseb s posebnimi potrebami in varstveno-delovni centri (storitve so opisane pod točko C.4).
Ciljna skupina so odrasle osebe z zmerno, težjo ali težko motnjo v duševnem razvoju ali z več motnjami (odrasli z motnjo v
duševnem razvoju, osebnostnimi motnjami, gibalnimi in senzornimi oviranostmi ter s poškodbami glave).
Izhodiščno stanje:
a. Zadnji razpoložljivi podatki: v letu 2020 je bilo vključenih 2.163 oseb. Okvirno 470 oseb je bivalo v zunanjih enotah zavodov,
in sicer okvirno 425 v bivalnih enotah in 45 v stanovanjskih skupinah.

Stran

3038 /

Št.

49 / 8. 4. 2022

Uradni list Republike Slovenije

b. Ključni izzivi:
– krizne nastanitve kot posledica bolezni ali odsotnosti skrbnikov,
– posodobitev obstoječe infrastrukture,
– razviti sistem zagovorništva za uporabnike,
– prilagajanje storitve in aktivnosti individualnim potrebam uporabnikov,
– občasno vključevanje v okolje s končnim ciljem stalne vključenosti v okolje.
Cilj do leta 2030: ohranitev obstoječega števila vključenih, s tem da se zagotovi nastanitev v bivalnih enotah in stanovanjskih
skupinah za okvirno polovico stanovalcev.
C.3 Institucionalno varstvo odraslih oseb z motnjami v telesnem in duševnem razvoju ali več motnjami
v okviru varstveno-delovnih centrov
Opis storitve in ciljne skupine: Varstveno-delovni centri (v nadaljnjem besedilu: VDC) poleg vodenja, varstva in zaposlitve
pod posebnimi pogoji izvajajo tudi namestitev vključenih oseb. Število oseb, vključenih v namestitve VDC, se že več let povečuje.
Že zdaj VDC-ji zagotavljajo različne oblike nastanitev v bivalnih enotah in v stanovanjskih skupinah (v 74 dislociranih enotah VDC).
VDC-ji se tako že zdaj usmerjajo v vmesne in skupnostne oblike nastanitev z oskrbo, pri čemer zagotavljajo podporne storitve
za čim samostojnejše življenje in vključitev uporabnikov v okolje. Institucionalno varstvo se izvaja v obliki celodnevnega varstva
(24 ur) in v okviru 16-urnega varstva.
Ciljna skupina so odrasle osebe z zmerno, težjo ali težko motnjo v duševnem razvoju ali z več motnjami (odrasli z motnjo v
duševnem razvoju, osebnostnimi motnjami, gibalnimi in senzornimi oviranostmi ter s poškodbami glave).
Izhodiščno stanje:
a. Zadnji razpoložljivi podatki: v 24-urno oskrbo je bilo v letu 2020 v okviru VDC in centrov za usposabljanje, delo in varstvo
vključenih 506 oseb, v 16-urno oskrbo pa 1.198 oseb (od tega 59 % v bivanjske enote in stanovanjske skupine), pri čemer na
vključitev na kakršnokoli institucionalno oskrbo v okviru VDC čaka vsaj še 210 oseb. Število uporabnikov za vključitev v tovrstno
storitev narašča za cca 50 na leto. V institucionalno varstvo v okviru VDC je bilo vključenih tudi 108 oseb s poškodbami glave (od
tega 28,7 % v stanovanjske skupine ali bivalne enote).
b. Ključni izzivi:
– omogočiti nastanitve vseh uporabnikov v manjših stanovanjskih skupinah (skupnostna oblika);
– nadgradnja izvajanja storitev, da bo čim bolj omogočala uporabnikom samostojno bivanje s podporo;
– razviti sistem zagovorništva za uporabnike;
– nadgraditi in preoblikovati storitev z oskrbo za uporabnike starejše od 65 let v smer integrirane socialne in zdravstvene
oskrbe z nastanitvijo v skupnosti;
– vzpostavitev normativov in standardov dela za storitve za ciljni skupini: osebe po pridobljeni možganski poškodbi in osebe
s težavami v duševnem zdravju ter vzpostavitev mreže za izvajanje storitev in programov.
– zagotavljanje sodobnih metod in konceptov dela z uporabniki ter različnih oblik oskrbe (individualna in skupinska obravnava)
kot tudi zagotovitev specializiranih oblik storitev za nekatere ciljne skupine (osebe z vedenjskimi motnjami in težavami v duševnem
zdravju ter kombinacijo motenj v razvoju);
– uravnoteženje kadrovskih normativov na področju socialne in zdravstvene oskrbe;
– zagotovitev zadostnega števila primernih prostorskih kapacitet za nastanitev odraslih oseb z motnjami v duševnem in
telesnem razvoju ali več motnjami;
– ustrezna tehnična prilagoditev obstoječih prostorskih kapacitet in premestitve uporabnikov v primerne nastanitvene kapacitete.
Cilj do leta 2030: 2.200 mest; od tega 1/3 v stanovanjskih skupinah in 1/3 v bivalnih enotah; poleg tega 500 dodatnih mest
za 16-urne oblike institucionalnega varstva.
4.1.3.3 Institucionalno varstvo za starejše
C.4 Celodnevno institucionalno varstvo starejših oseb (domovi za starejše)
Opis storitve in ciljne skupine:
Zagotavljanje kakovostne skrbi za starejše je v starajoči, dolgoživi družbi velik izziv. Ena od pomembnih oblik skrbi za starejše
je institucionalno varstvo v domovih za starejše. Celodnevno varstvo je oblika institucionalnega varstva, namenjena starejšim, ki
potrebujejo celodnevno oskrbo 24 ur na dan. Cilj nadaljnjega razvoja varstva starejših je nadgrajevanje storitev v okviru institucionalnega varstva (domovi za starejše; v nadaljnjem besedilu: DSO), predvidoma še posebej za osebe starejše od 80 let in osebe
z demenco, na drugi strani pa krepitev izvajanja skupnostnih oblik storitev za vse tiste starejše, ki bi ob ustrezno razvitih oblikah
pomoči lahko ostali v svojem bivalnem okolju. Skupnostne oblike storitev za starejše lahko izvajajo tudi DSO-ji. V naslednjih letih
bodo institucionalne storitve za starejše namenjene predvsem starejšim osebam z demenco in z zahtevnejšimi zdravstvenimi
težavami, čemur se bodo morali DSO-ji v prihodnjih letih tudi prostorsko in kadrovsko prilagoditi.
Razvoj socialnovarstvenih storitev za starejše bo usmerjen v nadgradnjo storitev namestitev z oskrbo, ki jo izvajajo domovi
za starejše, in sicer tako da bodo zagotovljeni pogoji za izvajanje teh storitev v skladu s potrebami oskrbovancev (ustrezne prilagoditve prostora). Domovi za starejše bodo poleg namestitve z oskrbo v ustanovi (predvidoma predvsem za starejše osebe s
kompleksnimi zdravstvenimi težavami in osebe z demenco) svojo dejavnost usmerjali k skupnostnim oblikam izvajanja storitev, in
sicer k širjenju namestitev v manjše bivalne enote ter k razvoju dnevnih oblik varstva (dnevni centri). Do leta 2030 bodo v okviru
nastanitev z oskrbo omogočene tudi začasne namestitve starejših.
Ciljna skupina so osebe, stare 65 let in več.
Izhodiščno stanje:
a. Zadnji razpoložljivi podatki:
16.539 stanovalcev domov za starejše (71 % stanovalcev je starih več kot 80 let). Več kot 58 % stanovalcev poleg socialne
oskrbe potrebuje tudi zdravstveno nego. Povprečna starost stanovalcev je 83 let.
1. januarja 2021 je bilo v Sloveniji v domovih za starejše na voljo 18.991 mest.
b. Ključni izzivi:
– trenutno število mest v domovih za starejše ne dosega cilja iz ReNPVS13−20 (4,8 % pokritost prebivalstva nad 65 let) – gre
za primanjkljaj 2.879 mest. Vendar bo konec leta 2022 mreža kapacitet povečana za 1.185 mest, ki so bila podeljena na razpisu za
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koncesije v letu 2020 ter 1.100 mest, ki so bila podeljena na razpisu leta 2021. V okviru Načrta za odpornost in razvoj načrtujemo
gradnjo novih DSO-jev s kapaciteto 850 mest.
– Napoved potreb, pripravljena na podlagi demografskih gibanj in povpraševanja po storitvah, kaže, da se bo povpraševanje
do leta 2030 povečalo za 4.182 uporabnikov. Izkušnje iz drugih evropskih držav kažejo, da se z uvedbo dolgotrajne oskrbe povpraševanje po institucionalnem varstvu zmanjša.
– Spreminja se starostna struktura uporabnikov – gre za starejše nad 80 in tudi nad 90 let. S tem se spreminjajo tudi potrebe
uporabnikov, še predvsem na področju zagotavljanja skrbi za ljudi z demenco.
– Število oseb z demenco se v Sloveniji zelo hitro povečuje; njihovo število naj bi se v naslednjih 20 letih podvojilo.
– Nujen je razvoj novih konceptov dela za različne skupine uporabnikov (npr. Huntigtonova in Parkinsonova bolezen); za
nove koncepte dela so potrebne tudi prostorske prilagoditve in kadrovske krepitve.
Cilj do leta 2030: 4,5 % vključenost prebivalstva v starosti nad 65 let.
C.5 Kratkotrajne (začasne) nastanitve v DSO
Opis storitve in ciljne skupine:
Začasna (kratkotrajna) namestitev je oblika celodnevnega varstva, ki je namenjena posameznikom:
– ki imajo oskrbo zagotovljeno zunaj institucionalnega varstva in potrebujejo začasno institucionalno varstvo, ker oskrba zunaj
institucionalnega varstva začasno ni zagotovljena,
– ki potrebujejo storitev zaradi akutnega poslabšanja zdravja in bi ob ustrezni pomoči lahko dosegli vsaj delno samostojnost
in zato v nadaljevanju ne bi potrebovali dolgotrajne celodnevne oblike institucionalnega varstva.
Ciljna skupina so osebe, stare 65 let in več.
V skladu z odpiranjem različnih možnosti izvajanja storitev bodo do leta 2030 DSO-ji zagotavljali več možnosti začasne
namestitve, kadar oskrbe v domačem okolju začasno ni mogoče zagotoviti.
Izhodiščno stanje:
a. Zadnji razpoložljivi podatki: np
b. Ključni izzivi: sezonske potrebe po začasnih namestitvah, predvsem v času dopustov neformalnih oskrbovalcev in zaradi
akutnega poslabšanja zdravja; težava financiranja zadrževanja prostih postelj za začasne namestitve v času, ko postelje niso
zasedene.
Cilj do leta 2030: 200 mest za začasne namestitve v DSO-jih in urejeno financiranje storitve.
4.2 Razvoj socialnovarstvenih programov v obdobju 2022–2030
Socialnovarstveni programi so namenjeni preprečevanju in reševanju socialnih stisk ranljivih skupin prebivalstva (in v določenih primerih vzdrževanju sprejemljivega socialnega stanja posameznikov, pri katerih ne moremo pričakovati rešitve težav). Izvajajo
se v skladu z doktrino socialnega dela kot dopolnitev ali alternativa socialnovarstvenim storitvam in ukrepom ter se sofinancirajo
na podlagi javnih razpisov. Za njihovo izvajanje niso (zakonsko) predpisani tehnični, kadrovski in vsebinski standardi, izvajajo se
na podlagi verifikacije Socialne zbornice Slovenije ali smernic, ki so objavljene v javnih razpisih za njihovo (so)financiranje.
Poznamo javne, razvojne, eksperimentalne in dopolnilne socialnovarstvene programe.
Javni socialnovarstveni programi so se že najmanj tri leta izvajali kot razvojni programi in so strokovno verificirani po postopku,
ki ga sprejme Socialna zbornica Slovenije. Javni socialnovarstveni programi se vključijo v enotni sistem evalviranja doseganja ciljev
programa. Razvojni socialnovarstveni programi pa se izvajajo krajše časovno obdobje in še ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev
strokovne verifikacije. Eksperimentalni programi se lahko izvajajo največ tri leta in z njimi se razvijajo nove metode in oblike ter
pristopi za preprečevanje in reševanje stisk posameznih ranljivih skupin. Dopolnilni socialnovarstveni programi pa so programi
lokalnega pomena, ki dopolnjujejo mrežo javnih in razvojnih socialnovarstvenih programov, se pa izvajajo po načelih in metodah
dela v socialnovarstveni dejavnosti.
Vsakoletno spremljanje izvajanja socialnovarstvenih programov ter evalvacije javnih programov kažejo, da se potrebe uporabnikov spreminjajo, postajajo vedno bolj kompleksne, pogosto je stisk in težav, zaradi katerih ljudje prihajajo v programe, več,
med seboj pa so povezane in prepletene. Socialnovarstveni programi so bili do zdaj razdeljeni po ciljnih skupinah oziroma glede
na krovno (primarno) problematiko, zaradi katere se je uporabnik vključil v program: npr. težave v duševnem zdravju, izkušnja
nasilja, zasvojenost z alkoholom itd., med uporabniki (in tudi potencialnimi uporabniki, ki za zdaj še niso vključeni v programe) pa
je vse pogosteje zaznati prepletenost in kompleksnost težav in stisk, ki presegajo primarno ali zgolj eno socialno stisko oziroma
težavo, kar tudi od izvajalcev socialnovarstvenih programov zahteva celosten pristop in obravnavo ter naslavljanje njihovih potreb
iz različnih vidikov.
Opisani dogodki in spremenjene potrebe tako presegajo dosedanjo delitev socialnovarstvenih programov na področja oziroma ciljne skupine in zahtevajo drugačno naslavljanje potreb ranljivih skupin. Posodobitve tega področja bodo tako usmerjene na:
– zagotavljanje celovite (usmerjene na celotno situacijo in položaj uporabnika z vključevanjem vseh relevantnih služb, ki so
na voljo v lokalnem okolju) in kontinuirane pomoči in podpore uporabnikom ter
– zagotavljanje regijske dostopnosti programov (usklajene tudi s specifičnimi situacijami in potrebami v posameznih lokalnih
– regionalnih okoljih).
Področja, ki jim bomo v obdobju izvajanja te resolucije namenili posebno pozornost, so:
– širitev mreže programov in širitve obstoječih programov glede na hitro spreminjajoče se potrebe uporabnikov, predvsem
na področjih, kjer je zaznano znatno povečanje potreb, in v okoljih, kjer mreža programov ni razvita;
– področje duševnega zdravja – širitev mreže programov in spodbujanje razvoja novih, inovativnih vsebin (medresorsko
povezovanje), posodabljanje zasnove programov na način, da se bodo ti prilagodili aktualnim stiskam in težavam populacije (tudi
odziv na povečanje duševnih stisk zaradi epidemije COVID-19);
– širitev nastanitvenih programov za različne ciljne skupine.
Izvajalci socialnovarstvenih programov so pomemben steber uresničevanja socialnovarstvene politike, še posebej zato, ker
so v nenehnem stiku z uporabniki v njihovem okolju, ker poznajo njihove potrebe, specifike lokalnega okolja in možnosti povezovanja različnih deležnikov, navsezadnje pa se lahko, glede na način delovanja, tudi zelo hitro odzovejo na nastale dogodke in
vsakokratne potrebe uporabnikov. Ustrezna podpora za stabilno delovanje programov ter dvig kakovosti njihovega izvajanja bosta
do leta 2030 zagotovljena prek:
– upoštevanja izvajalcev socialnovarstvenih programov kot pomembnih (enakopravnih) deležnikov pri uresničevanju ciljev
socialnovarstvene politike,
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– poenostavitve postopkov sofinanciranja oziroma postopne poenostavitve in posodobitve načina izvedbe javnega razpisa,
– postopnega prehoda dela javnih, verificiranih, socialnovarstvenih programov v mrežo javne službe (nastanitveni programi in
nenastanitveni programi z vsaj enim uspešno izvedenim 7-letnim obdobjem sofinanciranja). Kriteriji in merila za prehod ter višina
financiranja programov se določijo v načrtu za izvajanje resolucije,
– sprememb ustrezne zakonodaje: Zakona o socialnem varstvu in podzakonskih aktov, ki bodo urejali kadrovske, tehnične
in prostorske pogoje,
– zagotovitve stabilnega obsega sredstev za sofinanciranje socialnovarstvenih programov v proračunu,
– poenostavitve administrativnih opravil, ki jih morajo izvajati izvajalci socialnovarstvenih programov, ko sodelujejo na javnih
razpisih, in
– ureditve položaja strokovnih delavcev in drugih zaposlenih, ki izvajajo socialnovarstvene programe (plačilo, karierni razvoj).
Prestrukturiranje mreže socialnovarstvenih programov bo izvedeno postopoma.
Poleg programov, ki se bodo izvajali na podlagi razpisov iz nacionalnih sredstev, je načrtovano izvajanje programov iz evropskih sredstev na področju socialnega vključevanja, socialne aktivacije in obravnave romske populacije.
4.2.1 Mreža programov za preprečevanje in reševanje socialnih stisk ranljivih skupin prebivalstva
Mrežo socialnovarstvenih programov sestavlja pet različnih tipov programov glede na intenzivnost, kontinuiteto in oblike
pomoči ter podpore, ki jo zagotavljajo uporabnikom.
Prvi tip programov uporabnikom zagotavlja nastanitev. Namenjen je uporabnikom, ki se spoprijemajo z izkušnjo nasilja, večkratno
socialno izključenostjo, s kompleksnimi, dolgotrajnimi in mnogimi socialnimi stiskami in težavami ter potrebujejo nastanitev. Poleg
celovite, kontinuirane in intenzivne pomoči ta tip programov ponuja tudi nastanitev, saj poskuša slediti načelu »najprej stanovanje«
(namestitev oziroma relativno varno stanovanje je praviloma nujni pogoj, da si posameznik uredi tudi druga življenjska področja in
na njih napreduje). Drugi tip programov vključuje programe psihosocialne podpore in svetovanja, ki so namenjeni uporabnikom s
srednjo intenziteto potreb. Sledijo programi, ki so namenjeni kakovostnemu in aktivnemu preživljanju določenih delov dneva (npr.
dopoldnevov) ali prostega časa (tretji tip), ter programi, ki temeljijo na načelih samopomoči (četrti tip). Peti tip programov združuje
programe, ki se ukvarjajo predvsem s preventivnim delovanjem, akcijami in aktivnostmi, ki so usmerjenje v preventivo in preprečevanje
škodljivega vedenja. V ta tip programov smo uvrstili tudi druge programe, ki se bodo razvili glede na hitro spreminjajoče se potrebe.
Uporabniki se v skladu s svojimi potrebami vključujejo v različne tipe programov ter glede na izboljšanje situacije in napredovanje prehajajo iz tipa programa, ki zagotavlja celovito, kontinuirano in intenzivno pomoč v tip programa, v katerem je ta pomoč
manj intenzivna, program bolj prehoden in pozneje v program, ki zagotavlja le občasno pomoč (po potrebi). Uporabniki pa se lahko
glede na svoje potrebe vključujejo le v programe z nižjo intenziteto pomoči, se vključijo le občasno ali enkratno, iščejo le določene
informacije in usmeritve ali pa se udeležijo preventivne akcije.
Mrežo programov za preprečevanje in reševanje socialnih stisk ranljivih skupin prebivalstva sestavljajo naslednji tipi programov.
4.2.1.1 Nastanitveni programi
Opis programov in ciljne skupine: namenjeni so uporabnikom, ki se spoprijemajo z izkušnjo nasilja, večkratno socialno
izključenostjo, s kompleksnimi, dolgotrajnimi in mnogimi socialnimi stiskami in težavami ter potrebujejo nastanitev. Poleg celovite,
kontinuirane in intenzivne pomoči ta tip programov ponuja tudi nastanitev, saj poskuša slediti načelu »najprej stanovanje«. Namestitev oziroma relativno varno stanovanje je praviloma nujen pogoj, da si posameznik uredi tudi druga življenjska področja in na njih
napreduje. Programi so namenjeni osebam z izkušnjo nasilja, zasvojenim, osebam s težavami v duševnem zdravju, brezdomcem,
invalidom in drugim ranljivim skupinam.
Vrste programov: materinski domovi, varne hiše in zatočišča, komune, terapevtske skupnosti, terapevtske skupnosti za
uporabnike drog s pridruženimi težavami, stanovanjske skupine (trije tipi), zavetišča in prenočišča (trije tipi), varne hiše za zasvojene ženske, zavetišča za uporabnike drog, bivalne skupnosti za invalide.
Izhodiščno stanje: v letu 2020 je MDDSZ sofinanciralo 61 nastanitvenih programov, uporabnikom pa je bilo na voljo
1.255 ležišč (1.167 formalno priznanih in 88 dodatnih). Sofinancirane so bile naslednje podskupine programov:
– materinski domovi: 8 programov (14 enot),
– varne hiše, krizni centri in zatočišča: 13 programov (26 enot),
– programi socialne rehabilitacije zasvojenih, ki ponujajo namestitev (komune, terapevtske skupnosti, terapevtske skupnosti
za uporabnike drog s pridruženimi težavami, nastanitveni deli reintegracije, stanovanjske skupine, soc. rehabilitacija (z namestitvijo)
oseb s težavami zaradi zasvojenosti z alkoholom) in tudi druge oblike pomoči: sedem programov,
– varne hiše za zasvojene ženske: en program,
– zavetišča za uporabnike drog: dva programa,
– programi, ki ponujajo namestitev brezdomcem (zavetišča, prenočišča, nastanitvena podpora): 17 programov,
– stanovanjske skupine (trije tipi): 12 programov (60 stanovanjskih skupin), od tega en program odprtih stanovanjskih skupin,
– programi pomoči in podpore za samostojno življenje invalidov, ki vključujejo tudi bivalne skupnosti za invalide, en program.
Cilj do leta 2030: povečanje števila programov, ki ponujajo nastanitve, za okvirno 25 %, zlasti za naslednje ciljne skupine:
brezdomci (predvsem razvoj novih oblik nastanitvenih programov in programov namestitvene podpore), osebe s težavami v duševnem zdravju in uporabniki prepovedanih drog (predvsem programi reintegracije) ter razvijanje drugih nastanitvenih programov
v skladu z izkazano potrebo na terenu (na primer za osebe z lažjo motnjo v duševnem razvoju).
4.2.1.2 Programi psihosocialne podpore
Opis programov in ciljne skupine: gre za programe psihosocialne in rehabilitacijske pomoči in podpore ter svetovanja, ki
so namenjeni uporabnikom s srednjo intenziteto potreb. Programi zagotavljajo različne oblike pomoči (svetovanje, zagovorništvo,
rehabilitacijo, informiranje, motiviranje itd.) in so namenjeni osebam z izkušnjo nasilja, zasvojenim, osebam s težavami v duševnem zdravju, brezdomcem, otrokom, mladostnikom in odraslim, parom in družinam, invalidom, istospolnim, migrantom in drugim
ranljivim skupinam. Sem uvrščamo tudi nizkopražne programe, ki so namenjeni zmanjševanju škode pri aktivnih uživalcih drog.
Vrste programov: dnevni programi, programi psihosocialne podpore, pomoči in zagovorništva, svetovalnice, informacijske
pisarne in telefoni (klicni centri) za svetovanje in pomoč v stiski ter programi zmanjševanja škode zaradi drog.
Izhodiščno stanje: leta 2020 je MDDSZ sofinanciralo 45 programov psihosocialne podpore, od tega:
– 12 programov za osebe z izkušnjo nasilja,
– tri programe, ki ponujajo telefonsko pomoč in svetovanje (en namenjen osebam v duševnih stiskah, en ženskam in otrokom,
žrtvam nasilja, en pa predvsem otrokom in mladostnikom),
– pet programov za osebe s težavami v duševnem zdravju,
– 12 programov za uporabnike drog (med njimi en za osebe, ki imajo težave povezane s prekomernim pitjem alkohola),
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– en program za osebe, ki imajo težave povezane z motnjami hranjenja,
– en program za osebe, ki imajo težave povezane s prekomerno rabo IKT,
– tri programe za brezdomce,
– 5 celostnih programov za mlade,
– dva programa za umirajoče/žalujoče in
– po en program za migrante, za istospolne, za osebe v materialni stiski in dolgovih, za družine v materialni stiski ter žrtve
trgovine z ljudmi.
Cilj do leta 2030: povečanje števila programov in razširitev obstoječih programov za okvirno 40 % (kar pomeni okvirno 20 dodatnih programov), zagotovitev enakomerne regijske dostopnosti programov in razvijanje drugih programov v skladu z izkazano
potrebo na terenu (na primer za osebe z lažjo motnjo v duševnem razvoju).
4.2.1.3 Programi za aktivno in kakovostno preživljanje (prostega) časa
Opis programov in ciljne skupine: gre za programe, ki uporabnikom ponujajo aktivnosti za kakovostno in aktivno preživljanje prostega časa oziroma delov dneva (običajno dopoldnevov). Praviloma so uporabnikom na voljo vsak delovni dan določeno
število ur, v spodbudnem in varnem okolju pa imajo uporabniki možnost razvijati svoje talente, ohranjati pridobljena znanja in
veščine ter pridobivati nove, širiti socialno mrežo ter se socialno vključevati na različnih področjih. Sem spadajo tudi programi, ki
omogočajo bolj neodvisno in samostojno življenje invalidov (na primer inkluzivni šport invalidov). Programi so namenjeni različnim
ranljivim skupinam, predvsem pa osebam s težavami v duševnem zdravju, osebam s težavami z zasvojenostjo, otrokom in mladostnikom, starejšim, Romom, invalidom, migrantom in brezdomcem.
Izhodiščno stanje: leta 2020 je MDDSZ sofinanciralo 44 programov dnevnih centrov, in sicer:
– sedem programov za osebe s težavami v duševnem zdravju,
– tri programe za uporabnike drog,
– 19 programov za mlade,
– dva programa za brezdomce,
– dva programa za starejše,
– štiri programe za Rome,
– šest programov za invalide in
– en program za migrante.
Cilj do leta 2030: povečanje števila programov za približno 15 % (zlasti za Rome in brezdomce), zagotovitev enakomerne regijske dostopnosti programov in medresorskega povezovanja ter razvijanje drugih programov v skladu z izkazano potrebo na terenu.
4.2.1.4 Programi, ki delujejo po načelih samopomoči
Opis programov in ciljne skupine: gre za programe, ki uporabnikom z nizko intenziteto potreb zagotavljajo kontinuirano
podporo in pomoč prek npr. občasnega spremljanja ter klubov in skupin za samopomoč. Programi so namenjeni zlasti nekdanjim
odvisnikom (predvsem osebam, ki so končale zdravljenje odvisnosti, osebam s težavami v duševnem zdravju) in starejšim ter tudi
drugim ranljivim skupinam.
Vrste programov: klubi in skupine za samopomoč, delavnice, ki naslavljajo specifične teme in potrebe uporabnikov ter
njihovih svojcev.
Izhodiščno stanje: leta 2020 je MDDSZ sofinanciralo štiri programe, in sicer tri za osebe, ki imajo težave, povezane s prekomernim pitjem alkohola, ter en program za starejše.
Cilj do leta 2030: povečanje števila programov za približno 20 % in zagotovitev enakomerne regijske dostopnosti programov
ter medresorskega povezovanja.
4.2.1.5 Programi preventive in drugi programi
Opis programov in ciljne skupine: gre za programe selektivne in indicirane preventive, namenjene rizičnim in ranljivim
ciljnim skupinam. Izvajajo se kot program (ki je uporabnikom dostopen vsak dan, ne gre za kampanje ali kratkotrajne projekte) in
nadgrajujejo že obstoječe tipe programov. Predvsem so usmerjeni k ozaveščanju, motiviranju posameznikov in družin ter preprečevanju nastanka različnih socialnih stisk in težav.
Vrste programov: različne vrste preventivnih programov.
Izhodiščno stanje: leta 2020 je MDDSZ sofinanciralo osem preventivnih programov, in sicer enega, ki je bil namenjen
zlasti mladim, šest programov za starejše (vključno s programi za osebe z demenco in njihove bližnje) in en program promocije
prostovoljstva.
Cilj do leta 2030: povečanje števila programov za približno 30 % ter zagotovitev enakomerne regijske dostopnosti programov
in medresorskega povezovanja.
5. IZVAJANJE IN SPREMLJANJE URESNIČEVANJA ReNPSV22−30
Za uspešno izvajanje zastavljenih ciljev ReNPSV22−30 je treba pospešiti sprejetje ukrepov in aktivnosti, s katerimi bomo zagotovili ustrezne pogoje in okoliščine, da bodo cilji lahko doseženi. Omeniti velja zlasti ukrepe in aktivnosti na naslednjih področjih:
– spodbuditi večjo zainteresiranost lokalnih skupnosti za socialni razvoj in vlaganje vanj;
– znotraj izvedbenih načrtov zagotoviti stabilne vire financiranja za izvedbo načrtovanih ukrepov;
– okrepiti medresorsko sodelovanje na vseh ravneh in zagotoviti usklajenost politik na ravni države.
Za neposredno uresničevanje ciljev ReNPSV22−30 je treba pripraviti dva nacionalna izvedbena načrta, in sicer prvega za
obdobje 2022–2025 in drugega za obdobje 2026–2030. V nacionalnih izvedbenih načrtih se natančno določijo prioritetni cilji za
določeno obdobje, ukrepi za doseganje posameznih ciljev, njihovi nosilci, roki in potrebna finančna sredstva, indikatorji, na podlagi
katerih se bo ugotavljala uspešnost realizacije zastavljenih ciljev, ter način poročanja o izvajanju. Pripravo nacionalnega izvedbenega načrta koordinira ministrstvo, pristojno za socialne zadeve. Nacionalni izvedbeni načrt za določeno obdobje sprejme Vlada
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vlada RS), ki je tudi odgovorna za izvajanje izvedbenega načrta.
Najpozneje v enem mesecu po sprejetju ReNPSV22−30 Vlada RS imenuje Nacionalno koordinacijsko skupino. Nacionalna
koordinacijska skupina je sestavljena iz predstavnikov izvajalcev na področju socialnega varstva (vključno s predstavniki nevladnih
organizacij, ki jih te predlagajo same), predstavnikov skupin uporabnikov, predstavnikov lokalne skupnosti in različnih sektorjev
države ter predstavnika Inštituta RS za socialno varstvo (v nadaljnjem besedilu: IRSSV). Naloge Nacionalne koordinacijske skupine
so seznanitev z izvajanjem resolucije, sodelovanje pri pripravi nacionalnih izvedbenih načrtov, spremljanje njihovega izvajanja
in predlaganje morebitnih korekcij in sprememb ter poročanje o izvedbi nacionalnega izvedbenega načrta (na podlagi predloga
IRSSV) Vladi RS.
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Za redno letno spremljanje izvajanja ReNPSV22−30 in pripadajočih nacionalnih izvedbenih načrtov je pristojen IRSSV, ki mu
letno poročajo posamezni izvajalci storitev in programov, ki so del mreže javne službe, nosilci ukrepov, opredeljeni v izvedbenih
načrtih, pristojna ministrstva in druge službe, ki so pristojne za izvajanje posameznih delov Nacionalnega programa socialnega
varstva 2022–2030. V prvem letu spremljanja izvajanja ReNPSV22−30 IRSSV tudi pripravi podrobnejše kazalnike spremljanja
izvajanja ciljev ReNPSV22−30. IRSSV pripravi letna poročila o izvajanju resolucije in nacionalnega izvedbenega načrta, ki jih nato
obravnava nacionalna koordinacijska skupina. Po vsakem zaključku nacionalnega izvedbenega načrta IRSSV pripravi tudi poročilo
o njegovi izvedbi, ki ga obravnava in sprejme Nacionalna koordinacijska skupina.
Za sledenje potrebam v lokalnem okolju pri pripravi nacionalnih izvedbenih načrtov in za zagotavljanje prenosa informacij
od lokalne (območne) na nacionalno raven in obratno območni CSD imenuje kontaktno osebo za nacionalni program socialnega
varstva (ta oseba je lahko koordinator lokalne mreže na CSD). Naloge kontaktne osebe za nacionalni program socialnega varstva
na CSD so spremljanje potreb po socialnovarstvenih storitvah in programih ter spremljanje izvajanja nacionalnih izvedbenih načrtov
in nacionalnega programa kot celote na območju, ki ga pokriva območni CSD. Območni CSD je dolžan o omenjenih potrebah in
stanju periodično poročati IRSSV. Poročilo naj vključuje tudi podatke, ki jih območni CSD pridobi od drugih deležnikov (izvajalci
socialnovarstvene dejavnosti, šole, zdravstveni domovi, zavodi) na območju, ki ga pokriva.
Najpozneje tri mesece po zaključku obdobja, za katerega velja nacionalni izvedbeni načrt, pripravi nacionalna koordinacijska
skupina (na podlagi predloga poročila IRSSV) poročilo o izvedbi nacionalnega izvedbenega načrta, ki ga sprejme Vlada RS, skupaj
z nacionalnim izvedbenim načrtom za naslednje obdobje.
6. VIRI ZA IZVAJANJE ReNPSV22−30
6.1 Kadrovski in organizacijski viri
Naraščajoča kompleksnost sodobnih družb vpliva na zahtevnost izvajanja socialnovarstvene politike. Izzivi, s katerimi se
spoprijema socialnovarstvena politika, so številni. Ravno zato je potreba po pluralizaciji storitev in tudi izvajalcev socialnovarstvenih
storitev in programov vse večja.
Razvojne aktivnosti in ukrepi na področju socialnega varstva morajo biti zato usmerjeni k vzpostavitvi sistema ocenjevanja
potreb uporabnikov ter nadgradnji in razvoju obstoječih storitev v smeri povezovanja storitev, ki bodo zagotovile celostno podporo
in pomoč uporabniku. Pri tem je treba iskati odgovore na splošne izzive na področju socialnega varstva, kot so:
– razvoj t. i. integriranih storitev (nadgradnja in povezovanje obstoječih storitev), zagotavljanje sodobnih metod in konceptov
dela z uporabniki ter različnih oblik oskrbe (individualna in skupinska obravnava);
– prenova standardov in normativov, ki bo ustrezala nadaljnjemu razvoju izvajanja in nadgradnje storitev ter specializiranih
storitev in bo upoštevala ocenjene potrebe uporabnikov;
– zagotovitev spodbudne kadrovske in plačne politike na področju socialnega varstva.
Na področju dela izvajalcev socialnovarstvenih storitev in programov bo treba kakovostno izvajanje storitev zagotoviti z nadaljnjim izobraževanjem in usposabljanjem strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev, z opredelitvijo poklicnih kompetenc ter
kompetenc in vloge drugih izvajalcev storitev in programov, z uvajanjem novih tehnologij kot podpore za izvajanje in razvoj storitev
in programov, z razvojem informacijskega sistema, ki bo omogočal enoten način vodenja in evalvacijo storitev, z večjo stabilnostjo
financiranja javno verificiranih programov, ki bo izboljšala pogoje zaposlovanja in prostorske ter tehnične pogoje pri izvajalcih socialnovarstvenih programov in z zagotavljanjem finančnih sredstev za izvajanje eksperimentalnih programov z namenom pilotiranja
novih projektov in snovanja sodobnih konceptov socialnega dela za učinkovito naslavljanje socialnih stisk.
Na področju plačne politike je treba zagotoviti primerljivo plačilo za primerljivo delo pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev
in programov.
Zaradi demografskih sprememb in ranljivosti določenih skupin ter posledic COVID-19 bo potrebna širitev mrež na področju
socialnovarstvenih storitev in programov ter nove zaposlitve na področju socialnega varstva, kar bo pomembno prispevalo k ustvarjanju novih delovnih mest tako v javnem kot v zasebnem sektorju ter v nevladnih organizacijah.
Kadrovska krepitev CSD se načrtuje v več fazah:
– Kratkoročni ukrepi, s katerimi bo v letu 2022 zagotovljena dodatna kadrovska okrepitev s prenosom izvajanja socialne
aktivacije na centre za socialno delo (48 novih zaposlitev) ter v letu 2022 in 2023 postopna razbremenitev zaposlenih, ki odločajo
o pravicah iz javnih sredstev, s sprejemom poenostavitve spremembe socialne zakonodaje na področju pravic iz javnih sredstev.
Poenostavitev socialne zakonodaje bo omogočila večjo avtomatizacijo postopkov pri pravicah iz javnih sredstev in krepitev nalog
na področju varstva otrok in družine, varstva odraslih in izvajanja socialnovarstvenih storitev.
– Srednjeročni ukrepi so vezani na črpanje evropskih sredstev iz Večletnega finančnega okvira za obdobje 2021−2027, v
okviru katerega so predvideni ukrepi tako na področju varstva otrok in družine kot socialnega vključevanja, vzpostavitev mobilnih
služb na CSD, ki vključujejo tudi dodatne zaposlitve, ter ukrepi za redna usposabljanja in izobraževanja strokovnih delavcev, vključno s specialističnimi znanji za delo z ljudmi s specifičnimi potrebami ter usposabljanja za hitra prepoznavanja kompleksnih situacij.
– Dolgoročni ukrepi obsegajo ukrepe za celostno posodobitev sistema socialnega varstva, v okviru katerih se zagotavlja
normativ zaposlenih z namenom večje učinkovitosti, dostopnosti in kakovosti storitev.
6.2 Finančni viri
Ukrepi za doseganje ciljev resolucije se bodo pretežno izvajali v okviru načrtovanih politik socialnega varstva resornega
ministrstva. V določenem obsegu bodo ti ukrepi zadevali tudi področje družinske politike, zaposlovanje in delo, štipendijsko politiko, stanovanjsko politiko, zdravstvo, vzgojo in izobraževanje, davčno politiko in druga področja, ki vplivajo na socialni položaj
prebivalcev in na razvoj demografsko ogroženih območij.
Finančna sredstva za financiranje ukrepov se bodo zagotavljala iz več virov: državni proračun, proračun lokalnih skupnosti,
zdravstvena in pokojninska blagajna, sredstva EU, participacije uporabnikov ter drugih virov in bodo za določeno obdobje podrobneje opredeljena v izvedbenem načrtu, v katerem bodo konkretno določeni ukrepi in naloge izvajalcev socialnovarstvenih storitev
in programov.
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PRILOGA 1: Ocena uresničevanja Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020
Splošni (horizontalni) cilj, določen v Resoluciji o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 (v nadaljnjem besedilu: ReNPSV13–20), je bil izboljšanje kakovosti življenja posameznikov in družin, povečanje družbene povezanosti
(kohezije) ter socialne vključenosti vseh skupin prebivalstva. Ob opisanem splošnem cilju so bili zastavljeni trije ključni cilji razvoja
sistema socialnega varstva:
1. zmanjšanje tveganja revščine in povečevanje socialne vključenosti socialno ogroženih in ranljivih skupin prebivalstva;
2. izboljšanje razpoložljivosti in pestrosti ter zagotavljanje dostopnosti in dosegljivosti storitev in programov;
3. izboljševanje kakovosti storitev in programov ter drugih oblik pomoči s povečevanjem učinkovitosti upravljanja in vodenja
izvajalskih organizacij, povečanjem njihove avtonomije ter upravljanjem kakovosti in zagotavljanje večjega vpliva uporabnikov in
predstavnikov na načrtovanje in izvajanje storitev.
Uresničevanje prvega cilja ReNPSV13–20
Izvajanje ReNPSV13−20 se je začelo v obdobju, ki so ga zaznamovale socialne posledice več let trajajoče gospodarske
krize, hkrati pa tudi varčevalni ukrepi. Oboje se je odražalo tudi v poslabšanju vrednosti vseh kazalnikov življenjske ravni glede na
predkrizno obdobje. Od leta 2014 pa so se začele makroekonomske razmere in tudi razmere na trgu dela relativno hitro izboljševati. Višja zaposlenost in pozneje tudi postopna odprava večine varčevalnih ukrepov iz obdobja krize so vplivali na poviševanje
razpoložljivih dohodkov v gospodinjstvih in tako tudi na postopno izboljševanje vrednosti kazalnikov življenjske ravni, vključno s
postopnim izboljševanjem vrednosti ključnega kazalnika, s katerim merimo uresničevanje prvega cilja, tj. število oseb, ki tvegajo
socialno izključenost.10 Kazalnik je sestavljen iz števila oseb, ki imajo dohodke pod pragom tveganja revščine, in/ali so resno materialno prikrajšani oziroma živijo v gospodinjstvu z zelo nizko delovno aktivnostjo. Osebe se štejejo samo enkrat, tudi če so zajete
v dveh ali treh podkazalnikih. Ciljna vrednost kazalnika, doseči zmanjšanje števila oseb, ki živijo v tveganju socialne izključenosti, s
361.000 v letu 2008 na 321.000 ali manj, je bila v letu 2020 po podatkih iz Raziskovanja o dohodkih in življenjskih pogojih (EU-SILC)
dosežena oziroma presežena, saj je v letu 2020 socialno izključenost v Sloveniji tvegalo 309.000 oseb (tj. 15,0 % populacije).11
Število oseb, ki tvegajo socialno izključenost, je bilo najvišje v letih 2013 in 2014, potem pa je začelo postopno upadati in je najnižjo
vrednost doseglo v letu 2019 (293.000 oseb oziroma 14,4 % populacije).
Stopnja tveganja socialne izključenosti se sicer po statističnih regijah Slovenije precej razlikuje. Najnižje stopnje tveganja
socialne izključenosti so imeli leta 2020 prebivalci posavske statistične regije (10,5 %), gorenjske statistične regije (11,0 %) ter
jugovzhodne Slovenije (11,7 %) in osrednjeslovenske statistične regije (11,9 %). Najpogosteje pa so socialno izključenost v letu
2020 tvegali prebivalci koroške statistične regije (21,3 %) ter prebivalci podravske (19,5 %) in zasavske (19,3 %) statistične regije.
V primerjavi z drugimi evropskimi državami je sicer tveganje socialne izključenosti v Sloveniji relativno majhno. V letu 2019,
ko je bilo tveganje za socialno izključenost v Sloveniji najmanjše v obdobju izvajanja resolucije, je bila slovenska stopnja tveganja
socialne izključenosti (14,4 %) druga najnižja v EU, za Češko (12,5 %).
Uresničevanje prvega cilja je ugodno tudi glede na vrednosti preostalih kazalnikov življenjske ravni. Stopnja tveganja revščine
se je v Sloveniji v času krize v primerjavi z drugimi državami EU relativno gledano najbolj povišala, vendar je ves čas ostala pod
povprečjem držav EU. Od leta 2014 se je postopno zniževala, v letu 2018 je znašala 13,3 %, v letu 2019 je nadalje upadla na 12 %,
vendar pa se je v letu 2020 ponovno nekoliko zvišala in je znašala 12,4 %.
Znotraj relativnega tveganja revščine je pomembno spremljati stopnjo dolgotrajnega tveganja revščine,12 ki pomeni, da so
ljudje daljše obdobje v situaciji, ko živijo z dohodki pod pragom tveganja revščine. Stopnja dolgotrajnega tveganja revščine se
je po vrhu v letu 2014 (ko je dolgotrajno tvegalo revščino 9,5 % oseb) postopno zniževala in je v letu 2018 znašala 7,7 %, v letu
2019 7,4 %, v letu 2020 pa 7,0 %. Najpogosteje dolgotrajno tvegajo revščino starejši (65 let +), predvsem starejše ženske (17,1 %
v letu 2020).13
Stopnja resne materialne prikrajšanosti (prikrajšanost za vsaj 4 od 9 elementov) je v Sloveniji relativno nizka in je od leta
2014 do leta 2019 upadala. V letu 2018 je bilo resno materialno prikrajšane 3,7 %, v letu 2019 pa 2,6 % populacije. V letu 2020 se
je stopnja resne materialne prikrajšanosti ponovno rahlo zvišala glede na predhodno leto in je znašala 3,0 %.
Ob splošnem izboljšanju socialne situacije v Sloveniji določene kategorije in skupine še ostajajo v slabšem položaju in bolj
ranljive. Stopnja tveganja revščine je močno povezana z delovno intenzivnostjo gospodinjstva, statusom aktivnosti osebe in tipom
gospodinjstva, v katerem oseba živi, ter nekaterimi lastnostmi in okoliščinami (stanovanjski status, spol, starost, izobrazba, državljanstvo). Daleč najvišje stopnje tveganja revščine imajo osebe, ki živijo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov z vzdrževanimi otroki; njim se je stopnja tveganja revščine v letu 2019 glede na predhodno leto še opazno povišala, kar za 11,5 o. t., in je
znašala 78,6 %. Visoke stopnje tveganja revščine imajo tudi gospodinjstva z delno delovno aktivnimi odraslimi člani (43,6 % v letu
2019) in delovno neintenzivna gospodinjstva brez vzdrževanih otrok (36,4 % v letu 2019). Glede na status aktivnosti (za stare 18 let
in več) najbolj tvegajo revščino brezposelni moški (49,5 % v letu 2019), upokojene ženske (21,8 % v letu 2019) in samozaposlene
ženske (15,5 % v letu 2019). Gledano po tipu gospodinjstva imajo visoko stopnjo tveganja revščine enočlanska gospodinjstva
(38,0 % v letu 2019), še posebej enočlanska gospodinjstva starih 65 let in več (44,3 % v letu 2019, tj. 3,1 o. t. več kot v letu 2018),
pa tudi enostarševska gospodinjstva (26,1 % v letu 2019, tj. 1,4 o. t. več kot leto pred tem).
Med kategorijami z visokimi stopnjami tveganja revščine izpostavljamo še najemnike stanovanj (29,7 % v letu 2019) in osebe
z doseženo najnižjo stopnjo izobrazbe (osnovno šolo ali manj) (28,4 % v letu 2019). Po starostnih skupinah in spolu so tveganju
revščine najbolj izpostavljeni starejši od 65 let (18,6 % v letu 2019), še posebej starejše ženske (23 % v letu 2019). Stopnja tveganja revščine otrok (0−17 let) se po letu 2017, ko se je nekoliko zvišala (12,8 %), znižuje in je v letu 2019 znašala 10,5 %. Vendar
pa imajo visoke stopnje tveganja revščine otroci, ki živijo s starši ali skrbniki z najnižjo doseženo stopnjo izobrazbe (54,2 % v letu
10 Naziv kazalnika je bil sprva 'tveganje revščine ali socialne izključenosti', kot tak je zapisan tudi v ReNPSV13−20, z namenom večje
pojmovne jasnosti pa ga je SURS poimenoval 'tveganje socialne izključenosti' (gre pa za isti kazalnik).
11 SURS. 2021. Kazalniki dohodka, revščine in socialne izključenosti, Slovenija, 2020. Objavljeno 17. 6. 2021, dostopno na /12. 12.
2021/: https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9624.
12 Odstotek oseb, ki so bile pod pragom tveganja revščine v tekočem letu in vsaj še v dveh predhodnih letih od treh.
13 SURS, Si-stat /1. 12. 2021/: https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/0867271S.px/table/tableViewLayout2/
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2019 oziroma kar 10 o. t. več kot v predhodnem letu), in otroci staršev s tujim državljanstvom (30,2 %), ter, kot že omenjeno, tisti
v enostarševskih družinah (24,7 %).14 Revščino v večji meri tvegajo tudi družine revnih zaposlenih in prekarnih delavcev.15
Študije16 kažejo, da so težave uporabnikov v socialnem varstvu vse bolj kompleksne in se poglabljajo, zato njihovo razreševanje, poleg mehanizmov materialne pomoči, zahteva kontinuirano, celostno in multidisciplinarno strokovno pomoč in podporo
uporabnikom.
V primerjavi s povprečjem držav EU je vpliv celotnega sistema socialnih transferjev (tako iz naslova zavarovanja za različna
tveganja kot socialnih pomoči na različnih področjih socialne zaščite)17 na zmanjševanje tveganja revščine (ob neupoštevanju
pokojnin) v Sloveniji relativno velik. V obdobju gospodarske krize in delovanja Zakona za uravnoteženje javnih financ, ki je znižal
oziroma omejil nekatere socialne transferje in nadomestila, se je vpliv celotnega sistema socialnih transferjev nekoliko zmanjšal,
od leta 2014 pa se postopno povečuje. Tako so v letih 2014–2016 socialni transferji na vseh področjih socialne zaščite zmanjševali tveganje revščine med 42 in 43 %, v letu 2017 za 44,6 %, v letu 2018 za 43,2 % in v letu 2019 za 45,5 %. V letu 2020 se je
učinkovitost socialnih transferjev pri zniževanju tveganja revščine ponovno rahlo znižala in je znašala 44,6 %. Socialni transferji v
okviru socialne zaščite so po starostnih skupinah najbolj učinkoviti pri zmanjševanju tveganja revščine otrok (0–17), najmanj pa
pri zmanjševanju tveganja revščine starejših (65 let in več). Celoten sistem socialnih transferjev je v letu 2019 otrokom revščino
zmanjševal za 54,9 %, starejšim pa za 32,9 %.18
V obdobju izvajanja ReNPSV13−20 so se denarne pravice iz javnih sredstev, odvisne od materialnega položaja oseb oziroma
gospodinjstev, usklajevale z inflacijo enkrat letno. Osnovni znesek minimalnega dohodka (kot osnova za določitev višine denarne
socialne pomoči – DSP in varstvenega dodatka – VD) se je v obdobju izvajanja ReNPSV13−20 (poleg rednega usklajevanja) povišal dvakrat, in sicer 1. januarja 2016 (s prenehanjem veljavnosti Zakona o uravnoteženju javnih financ) s prejšnjih 270,82 evra na
288,81 evra in bolj izrazito 1. junija 2018 (z novelo Zakona o socialnovarstvenih prejemkih) s prejšnjih 297,53 evra na 385,05 evra.
Od 1. avgusta 2019 (po uskladitvah) osnovni znesek minimalnega dohodka (osnovni znesek DSP za samsko osebo brez dohodkov in premoženja ter osnovne oskrbe) znaša 402,18 evra. Odrasli upravičenci do DSP, ki so delovno aktivni (zaposlene osebe;
osebe, ki opravljajo dejavnost; družinski pomočniki; osebe, ki so upravičene do delnega plačila za izgubljeni dohodek; osebe, ki
so vključene v določene ukrepe APZ, programe psihosocialne rehabilitacije, v zaposlitveno rehabilitacijo, opravljajo volontersko
pripravništvo ali prostovoljsko delo pri organizacijah, ki so vpisane v Vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim
programom na AJPES), lahko uveljavljajo tudi dodatek za delovno aktivnost. Večji dodatek za delovno aktivnost (obseg dela več
kot 128 ur mesečno) od 1. avgusta 2019 znaša 205,11 evra, nižji (obseg dela od 60 do 128 ur mesečno) pa 104,57 evra.
Število prejemnikov in upravičencev do DSP se že dalj časa zvišuje: v letu 2013 sta bila povprečno mesečno 68.002 upravičenca (osebi, ki sta prejeli DSP) oziroma 46.272 prejemnikov (gospodinjstev), v letu 2019 povprečno mesečno 90.461 upravičencev
(oseb, ki so prejele DSP) oziroma 57.343 prejemnikov (gospodinjstev), v letu 2020 pa povprečno mesečno 99.332 upravičencev
(oseb) oziroma 62.936 gospodinjstev. Delež upravičencev do DSP, ki prejemajo povišan DSP zaradi delovne aktivnosti, vključno
s prostovoljnim delom pri prostovoljskih organizacijah, že več let počasi narašča in je decembra 2019 znašal 15,2 % vseh odraslih
upravičencev do DSP (oziroma 10.308 oseb), decembra 2020 pa v odstotkih nekoliko manj (14,3 % odraslih upravičencev do DSP),
v absolutnem številu pa več (11.163 oseb).19 Naraščanje števila prejemnikov in upravičencev do DSP v obdobju po letu 2014 je
obratno trendom na trgu dela in siceršnjemu izboljševanju socialne situacije v Sloveniji in je povezano z zviševanjem cenzusa za
DSP (in z njim dodatka za delovno aktivnost) ter s strukturo upravičencev do DSP (veliko odraslih dolgotrajnih upravičencev do
DSP; med odraslimi osebami, ki prejemajo DSP, je konec leta 2020 že blizu 60 % takih, ki DSP prejemajo že vsaj dve leti v zadnjih
treh letih) in kompleksnostjo njihovih težav (narašča tudi število nezaposljivih upravičencev do DSP).
Na podlagi v letu 2017 sprejetih sprememb Zakona o socialnem varstvu je bila v letu 2018 izpeljana obsežna reorganizacija
centrov za socialno delo (v nadaljnjem besedilu: CSD). Dotedanjih 62 CSD se je spojilo v 16 območnih CSD s 63 enotami. Na
območjih z velikimi razdaljami in razpršeno poseljenostjo so bile vzpostavljene tudi krajevne pisarne z nekajurnim tedenskim
poslovanjem (z namenom ohranitve dobre teritorialne dostopnosti storitev CSD). Pravnoformalne spremembe organizacije CSD
imajo tudi nekatere druge posledice, predvsem je opazna večja centralizacija odločanja na območnih CSD. Že več let je močno
izražena tudi potreba po vsebinski prenovi dela CSD, s poudarkom na usmerjenosti k celoviti obravnavi uporabnikov, ki do zdaj
ni bila naslovljena. Pristojnosti CSD se od leta 2008 stalno povečujejo, skladno z novimi zadolžitvami, ki jim jih nalaga različna
zakonodaja20, vendar povečanje kadrov na CSD ne sledi povečanemu obsegu dela, kar povzroča preobremenjenost zaposlenih
na CSD. Zato je v novem nacionalnem programu socialnega varstva nujno načrtovati izvedbo sprememb v smeri spodbujanja
pogojev, da bodo strokovni delavci lahko več delali po sodobnih metodah in pristopih socialnega dela, ki so temelj poglobljenega
dela z uporabniki socialnega varstva.

14 SURS SI STAT. 2020. Podatkovni portal. Demografsko in socialno področje. Dostopno na (9. 7. 2020): https://pxweb.stat.si/SiStatDb/pxweb/sl/10_Dem_soc/EUROSTAT. 2020. EU-SILC Database. Dostopno na /8. 7. 2020/: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
15 Leskošek, V., Smolej Jež, S., Rihter, L., Boškić, R., Kresal, B., Breznik, M., Zorman, U. 2013. Revščina zaposlenih. Ljubljana:
Sophia.
Narat, T., Boljka, U., Črnak Meglič, A., Dremelj, P., Nagode, M., Lebar, M., Kobal Tomc, B. 2015. Revščina in socialna izključenost družin z otroki: materialni in nematerialni obraz revščine, končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo. Dostopno
na /9. 7. 2020/: https://www.irssv.si/upload2/Revscina%20in%20socialna%20izkljucenost%20med%20druzinami%20z%20otroki_2015.pdf
16 Narat, T., Boljka, U., Črnak Meglič, A., Dremelj, P., Nagode, M., Lebar, M., Kobal Tomc, B. 2015. Revščina in socialna izključenost
družin z otroki: materialni in nematerialni obraz revščine, končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo.
Dostopno na /9. 7. 2020/: https://www.irssv.si/upload2/Revscina%20in%20socialna%20izkljucenost%20med%20druzinami%20z%20otroki_2015.pdf
Trbanc, M., Rosič, J., Nagode, M., Černič, M. 2020. Socialni položaj v Sloveniji 2018–2019 (končno poročilo). Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo. Dostopno na /8. 7. 2020/: https://www.irssv.si/upload2/Socialni%20polozaj%20v%20Sloveniji%20
2018_2019_koncno%20porocilo.pdf
17 Gre za področja bolezni in zdravstvenega varstva, invalidnosti, starosti, smrti hranitelja družine, družine in otrok, brezposelnosti,
nastanitve in drugih oblik socialne izključenosti.
18 Trbanc idr. 2020, str. 53.
19 Trbanc, M., Narat, T., Dremelj, P., Smolej Jež, S., Černič, M., Petrič, M., Kobal Tomc, B. 2021. Socialni položaj v Sloveniji 2019 –
2020 (končno poročilo). Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo.
20 Npr.: Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakon o socialnovarstvenih prejemkih, Zakon o preprečevanju nasilja v družini,
Zakon o duševnem zdravju, Zakon o urejanju trga dela, Zakon o prekrških, Zakon o kazenskem postopku, Zakon o mednarodni zaščiti,
Družinski zakonik, Zakon o osebni asistenci.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

49 / 8. 4. 2022 /

Stran

3045

V sklopu reorganizacije CSD je MDDSZ začelo tudi spreminjati zakon, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev21 v
smeri avtomatizacije postopkov za podaljšanje letnih pravic iz javnih sredstev, ki se bodo izdajale z informativnim izračunom. S
tem naj bi se zmanjšala administrativna obremenitev zaposlenih na CSD in omogočil preprostejši pregled upravičenosti do pravic
iz javnih sredstev.
Po intenzivnih pripravah MDDSZ na črpanje evropskih sredstev za namen pilotne vzpostavitve socialne aktivacije (v nadaljnjem besedilu: SA) in vpeljavi sistema SA (vzpostavitev projektne enote (v nadaljnjem besedilu: PE) na MDDSZ, zaposlitev
48 koordinatorjev SA) so se od jeseni 2017 do jeseni 2019 izvajali dolgi (11 mesečni), kratki (3 mesečni) in vmesni (6 mesečni)
programi SA. Izvajalske organizacije za izvedbo programov so bile izbrane na štirih javnih razpisih. V omenjenem obdobju je po
podatkih PE za delovanje sistema SA na MDDSZ pogodbo o vključitvi v program SA podpisalo 1.921 uporabnikov. Osip uporabnikov iz programov SA (kot tudi sicer osip na vseh točkah vključevanja v SA) je bil velik, saj je od vseh, ki so podpisali pogodbe o
vključitvi v (katerikoli) program SA, program zaključilo le 35,2 % uporabnikov.22 Na petem javnem razpisu MDDSZ so bili izbrani
izvajalci, ki od konca leta 2019 izvajajo 6-mesečne programe SA (z dodatnim mesecem za individualno delo z udeleženci po
izhodu iz programa) za različne ciljne skupine (brezposelni ali neaktivni ali prejemniki DSP s kompleksnimi izzivi; brezposelne
oziroma neaktivne romske ženske, brezposelne oziroma neaktivne ženske iz tujih kulturnih okolij). Projekt SA se bo pilotno izvajal
predvidoma do konca oktobra 2022, predvideno je, da bo sistem SA (predvsem koordinatorji SA) do konca pilotnega izvajanja
postopoma polno integriran v sistem socialnega varstva.
V okviru Operativnega programa za odpravljanje materialne prikrajšanosti najbolj ogroženih za obdobje 2014–2020 se je
izvajalo ponujanje nefinančne pomoči v obliki paketov hrane in spremljevalnih ukrepov (podpora družinam in posameznikom pri
srečevanju z vsakodnevnimi težavami, individualno psihosocialno svetovanje in pomoč, krepitev socialnih veščin ipd.). Za dejavnost
nabave (nakupa) hrane je odgovorno MDDSZ, za izvedbo razdeljevanja hrane in za izvajanje spremljevalnih ukrepov pa sta odgovorni izbrani partnerski organizaciji, to sta Rdeči križ Slovenije – Zveza združenj in Slovenska Karitas. MDDSZ je od leta 2014 do
2019 nabavilo več kot 20.214 ton hrane (moka, riž, olje, testenine, konzervirana zelenjava, mleko). V letih 2015 in 2016 je pakete
s hrano prejelo več kot 180.000 prejemnikov, v letu 2017 se je število prejemnikov zaradi pozitivnih gospodarskih trendov nekoliko
zmanjšalo (na nekaj več kot 166.000), v letu 2018 je bilo prejemnikov okoli 158.000, v letu 2019 152.548, v letu 2020 pa 156.912
prejemnikov. Zaradi blaženja socialnih posledic epidemije COVID-19 je MDDSZ v letu 2020 za več kot 20 odstotkov povečalo
sredstva, ki so bila prvotno namenjena nakupu prehranskih izdelkov v letu 2020 (prerazporeditev porabe sredstev); s tem se je
povečala tudi količina dobavljenih prehranskih izdelkov. V spremljevalne ukrepe, ki jih izvajata Rdeči križ Slovenije in Slovenska
Karitas, je bilo v prvih letih vključenih okoli 25 % prejemnikov paketov hrane, nato pa se je delež vključenih tudi v spremljevalne
ukrepe začel povečevati. Leta 2019 je bilo v različne spremljevalne ukrepe vključenih 59 % prejemnikov prehranskih paketov, leta
2020 pa že 64,9 % prejemnikov prehranskih paketov.23 Ukrepi materialne pomoči in spremljevalni ukrepi pomembno prispevajo k
večji socialni vključenosti oseb iz ranljivih skupin. Vendar pa izvajanje spremljevalnih ukrepov nemalokrat presega kadrovske in
strokovne zmožnosti humanitarnih organizacij, katerih delo dostikrat temelji na prostovoljcih.24
Z namenom boljšega socialnega vključevanja pripadnikov romske skupnosti v širšo skupnost je MDDSZ leta 2017 na javnem
razpisu izbralo izvajalce za sedem večnamenskih romskih centrov, ki s pomočjo romskih aktivatorjev izvajajo različne projekte za
krepitev socialno-ekonomskega položaja, za dvig kakovosti življenja, za spodbujanje in krepitev integracije Romov v širšo skupnost
ter za vzpostavljanje zaupanja in sodelovanja z večinskim prebivalstvom.
Uresničevanje drugega cilja ReNPSV13–20
Doseganje drugega cilja ReNPSV13–20 merimo prek razmerja med uporabniki skupnostnih oblik socialnega varstva in uporabniki institucionalnih oblik socialnega varstva. Cilj je usmerjen v povečanje deleža uporabnikov skupnostnih oblik in zmanjšanje
deleža uporabnikov institucionalnih oblik socialnega varstva, in sicer iz začetnega razmerja 1 : 2, ki kaže v prid uporabnikom
institucionalnega varstva, doseči razmerje 1 : 1.
Pri navedbi izhodiščnega razmerja za leto 2012 v ReNPSV13−20 zajem storitev (eventualno tudi programov), štetih kot
institucionalne oblike oziroma kot skupnostne oblike socialnega varstva, ni bil eksplicitno pojasnjen, prav tako ni bilo razvidno, ali
so upoštevani tudi uporabniki določenih tipov programov socialnega varstva. Zato je primerjava izhodiščnega razmerja za leto
2012, navedenega v ReNPRV13−20 z naslednjimi leti nekoliko manj natančna. Inštitut RS za socialno varstvo, ki je pristojen za
spremljanje uresničevanja ReNPSV13–20, je pripravil metodologijo izračuna razmerja25, ki je v letu 2013 znašalo 1 : 1,44. Razmerje
se je iz leta v leto počasi izboljševalo, vendar je ob koncu izvajanja resolucije še vedno kazalo v prid institucionalnim oblikam, saj
je znašalo 1 : 1,08.26 Smo pa ravno ob koncu izvajanja resolucije zaznali občutno izboljšanje razmerja, saj je na enega uporabnika
skupnostnih oblik v letu 2020 prišlo 1,08 uporabnika institucionalnih oblik socialnega varstva. Vendar pa se to skokovito izboljšanje
21 Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15,
38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19 in 189/20 – ZFRO.
22 Trbanc, M., Rosič, J., Trebežnik, J., Smolej Jež, S., Lebar, L., Kobal Tomc, B. 2019. Izvajanje socialne aktivacije v obdobju od
začetka leta 2017 do konca leta 2019: ugotovitve in priporočila. Končno poročilo pri projektu Razvoj in vzpostavitev celovitega modela
socialne aktivacije. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo.
23 MDDSZ. 2020. Letno poročilo o izvajanju Operativnega programa za hrano oziroma materialno pomoč za podporo iz Sklada za
evropsko pomoč najbolj ogroženim v Sloveniji v letu 2019.
MDDSZ. 2021. Letno poročilo o izvajanju Operativnega programa za hrano in/ali materialno pomoč za podporo iz Sklada za evropsko
pomoč najbolj ogroženim v Sloveniji v letu 2020.
24 Trbanc idr. 2020.
25 Pri izračunu razmerja so pri skupnostnih oblikah socialnega varstva upoštevani: uporabniki pomoči na domu, uporabniki storitve
vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji, ki živijo doma, s starši, sorodniki, v drugi družini ipd. ali pa v skupnostnih oblikah
bivanja (16-urne stanovanjske skupine ali bivalne enote), družinski pomočniki, uporabniki dnevnega varstva v domovih za stare, otroke in
mladostnike z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, ki so uporabniki dnevnega varstva, uporabniki oskrbovanih stanovanj, uporabniki
osebne asistence, dnevnih centrov in stanovanjskih skupin za osebe s težavami v duševnem zdravju. Kot uporabniki institucionalnih oblik
socialnega varstva so upoštevani: osebe, vključene v institucionalno varstvo v domovih za starejše, kombiniranih in posebnih socialnovarstvenih zavodih, otroci in mladostniki z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, ki so uporabniki 24-urnega institucionalnega varstva,
uporabniki, ki bivajo v zavodu ali v okviru 24-urne bivalne enote v okviru VDC, ali pa so uporabniki storitve vodenje, varstvo in zaposlitev
pod posebnimi pogoji in bivajo v domu za starejše ali posebnem socialnovarstvenem zavodu.
26 Smolej Jež, S. in Trbanc, M. 2021. Zaključno poročilo o izvajanju in doseganju ciljev Resolucije o nacionalnem programu socialnega
varstva za obdobje 2013–2020, poročilo za obdobje 2013–2020, končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo.
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razmerja ni zgodilo zaradi ukrepov in načrtovanega sistemskega posredovanja odločevalcev v smeri krepitve skupnostnih oblik
oskrbe na eni strani, na drugi pa zmanjšanja ponudbe institucionalnega varstva, ampak je to bolj posledica nenavadnega spleta
okoliščin. Ključna dejavnika skokovitega izboljšanja razmerja sta dva, in sicer na eni strani nepričakovano drastično povečanje
števila uporabnikov osebne asistence (kar za dobrih 1.000 v obdobju 2019–2020) ter na drugi strani občutno zmanjšanje števila
uporabnikov domov za starejše ob koncu leta 2020. Vzrok slednjega je epidemija COVID-19 in občutno povečanje smrtnosti med
stanujočimi v domovih za starejše. Menimo, da gre torej bolj za prehodno izboljšanje razmerja, saj zaradi sprememb Zakona o
osebni asistenci27 ne pričakujemo več občutnega naraščanja uporabnikov, kapacitete domov za starejše pa se bodo tudi sčasoma
zopet napolnile, saj po podatkih SSZS število prošenj za sprejem v dom ostaja približno enako, kot je bilo pred epidemijo.
Razmerje med uporabniki pomoči na domu in uporabniki institucionalnega varstva v domovih za starejše, ki so starejši od
65 let, tudi še vedno kaže na premočno prisotnost institucionalne oskrbe za starejše. Ob koncu izvajanja resolucije je razmerje
znašalo 1 : 2,2 v prid institucionalnega varstva.
V obdobju izvajanja resolucije se število socialnovarstvenih programov, ki jih sofinancira MDDSZ, sicer ni veliko spremenilo,
je bilo pa do leta 2017 opaziti naraščanje, nato pa upadanje tega števila. Se pa nenehno povečujeta število javnih programov
(sedemletno sofinanciranje) in višina sredstev MDDSZ za to področje. Mreža socialnovarstvenih programov je na večini področij
oziroma za večino ciljnih skupin dobro razvita, vendar bo zaradi spremenjenih potreb uporabnikov treba na nekaterih področjih
oblikovati nove tipe programov, jih kadrovsko okrepiti, zagotoviti strokovnjake s specifičnimi znanji, ki bodo znali ustrezno nasloviti
potrebe ranljivih skupin. Te namreč postajajo vedno bolj kompleksne, pogosto je stisk in težav, zaradi katerih ljudje prihajajo v
programe, več, med seboj pa so povezane in prepletene. Socialnovarstveni programi so bili do zdaj razdeljeni po ciljnih skupinah
oziroma glede na krovno (primarno) problematiko, zaradi katere se je uporabnik vključil v program, med njimi pa je vse pogosteje
zaznati prepletenost in kompleksnost izzivov, ki presegajo primarno ali zgolj eno socialno stisko in/ali težavo, kar tudi od izvajalcev
socialnovarstvenih programov zahteva celosten pristop in naslavljanje njihovih potreb iz različnih vidikov.
Pri pregledu podatkov o socialnovarstvenih storitvah ugotavljamo, da je realizacija ciljev, ki jih za to področje postavlja resolucija, zelo različna; od storitev, za katere so cilji preseženi, že realizirani oziroma skoraj realizirani, pa do storitev, ki v praksi niso
zaživele ali pa zanje ni možno dobiti podatkov. So pa tudi storitve, za katere so cilji zapisani tako, da njihove realizacije glede na
razpoložljive podatke ni možno spremljati. Storitve, za katere cilji ob koncu izvajanja resolucije niso bili realizirani niti do polovice,
so: pomoč na domu za starejše, dnevne oblike varstva starejših v domovih za starejše, družinski pomočnik, institucionalno varstvo oseb z motnjo v duševnem razvoju v posebnih socialnovarstvenih zavodih in v okviru posebnih enot domov za starejše ter
institucionalno varstvo oseb s težjimi senzornimi in gibalnimi ovirami ter motnjami v teh zavodih.
Uresničitev drugega cilja ReNPSV13−20 je zelo odvisna od sprejetja nekaterih novih zakonov in sistemske ureditve nekaterih področij (npr. dolgotrajne oskrbe, deinstitucionalizacije, reorganizacije izvajalskih mrež itd.), hkrati pa je bila povezana tudi s
črpanjem evropskih sredstev na podlagi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.
Pilotni projekti, sofinancirani iz omenjenega operativnega programa, so se oziroma se še vedno usmerjajo v deinstitucionalizacijo, dolgotrajno oskrbo, preoblikovanje obstoječih mrež pomoči in vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostne oskrbe
ter predstavljajo elemente napredka, razvoja in sprememb v težnji k zagotovitvi pretežno skupnostnih oblik socialne oskrbe uporabnikov. Prav tako dva zakona na področju invalidskega varstva (Zakon o osebni asistenci in Zakon o socialnem vključevanju
invalidov), zlasti Zakon o osebni asistenci, ki od leta 2019 omogoča neodvisno življenje v skupnosti odraslim aktivnim invalidom
z najobsežnejšimi potrebami. Ko pa pogledamo obstoječe socialnovarstvene storitve (tako institucionalno varstvo kot tudi vse
druge), se zdi, da na področju zagotavljanja njihove večje regionalne razpršenosti, boljše dosegljivosti in dostopnosti na različnih
ravneh med izvajanjem resolucije ni bilo bistvenih sprememb. Na primer, pri zagotavljanju cenovne dostopnosti pomoči na domu
še vedno ugotavljamo izrazito neenakost, saj je ta storitev v nekaterih občinah uporabnikom na voljo brezplačno, v nekaterih pa
zanjo plačujejo tudi po devet evrov na uro, in sicer so v letu 2020 v desetih občinah uporabniki za uro socialne oskrbe na domu
plačevali po dobrih devet evrov28. Na splošno pa se povprečna cena ure pomoči na domu za uporabnike že četrto leto zapored
zvišuje. Za pomoč na domu je še vedno značilna tudi neenakomerna časovna dostopnost, saj je v 48 občinah (22,8 % občin)
storitev še vedno na voljo le ob delavnikih dopoldne25. Nagode M. in drugi29 sicer opažajo pozitiven trend povečanja števila občin,
ki socialno oskrbo na domu zagotavljajo vsak dan v tednu, in hkrati sorazmerno zmanjšanje števila občin, ki storitev zagotavljajo
le ob delavnikih dopoldne, vendar je z vidika težnje po spodbujanju skupnostne oskrbe ter zagotavljanja primerne in dostopne
oskrbe na domu uporabnika nujna večja in fleksibilnejša časovna dostopnost storitve.
Med izvajanjem resolucije je Ministrstvo za zdravje v javno obravnavo posredovalo dva predloga zakona, ki bi urejala dolgotrajno oskrbo, nobeden od njiju pa ni bil sprejet.30 Področje dolgotrajne oskrbe je tako v obdobju izvajanja Resolucije na pravnoformalni ravni še vedno urejalo več zakonov, dostop do nje pa (potencialnim) uporabnikom ni bil zagotovljen na enovit način. So se pa
v tem času, kot že omenjeno, izvajali oziroma se še izvajajo pilotni projekti, ki želijo v posameznih pilotnih okoljih povezati različne
akterje za testiranje novih rešitev na tem področju, za vstop novih izvajalcev oziroma poklicev za zagotavljanje skupnostnih storitev
in programov za starejše ter oblikovanje ustreznejših rešitev na področju zagotavljanja integrirane dolgotrajne oskrbe za starejše.
Če je torej pri razvoju mreže socialnovarstvenih programov ter krepitvi skupnostnih oblik socialnega varstva med izvajanjem
resolucije opaziti določen napredek, pa moramo na drugi strani upoštevati pomemben zaviralni dejavnik, to je pomanjkanje ustrezne
delovne sile za poklice nege in oskrbe. Na to opozarjajo številni izvajalci socialnovarstvene in tudi zdravstvene dejavnosti. Na vseh
teh področjih bi se z vidika trenutnih potreb prebivalstva (zaradi staranja prebivalstva pa tudi povečanih potreb v prihodnosti) ter
težnje po zmanjšanju pritiska na institucije ter zagotovitvi domače oskrbe morale širiti storitve v skupnosti, a prav pomanjkanje
delovne sile je lahko pomemben zaviralni dejavnik tej širitvi.
Uresničevanje tretjega cilja ReNPSV13–20
Tretji cilj ReNPSV13–20 naslavlja področja kakovosti socialnovarstvenih storitev in programov, učinkovitosti upravljanja in
vodenja izvajalskih organizacij, vpliva uporabnikov in njihovih predstavnikov na načrtovanje in izvajanje storitev. Gre za področja,
za katera se zdi, da so bila med izvajanjem resolucije deležna najmanj strokovne pozornosti in sistemskih spodbud ter tudi ukrepov
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni asistenci – ZOA-B (Uradni list RS, št. 172/21 z dne 29. 10. 2021).
Petrič, M., Orehek, Š., Černič, M., Nagode, M. 2021. Analiza izvajanja pomoči na domu v letu 2020, končno poročilo. Ljubljana:
Inštitut RS za socialno varstvo.
29 Nagode, M., Kovač, N., Lebar, L., Rafaelič, A. 2019. Razvoj socialne oskrbe na domu: od besed k dejanjem. Ljubljana, Fakulteta
za socialno delo.
30 Predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki je bil avgusta 2020 v javni razpravi, je bil pozneje dopolnjen. Vlada RS je predlog Zakona
o dolgotrajni oskrbi sprejela 24. 6. 2021, 9. 12. 2021 pa je bil Zakon o dolgotrajni oskrbi sprejet v Državnem zboru RS.
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in aktivnosti v nacionalnem in regijskih izvedbenih načrtih (izjema je reorganizacija mreže CSD). Podobno malo pozornosti pa
tem področjem namenjamo tudi raziskovalci in analitiki (ponovno lahko kot izjemo omenimo proces reorganizacije CSD, ki je bila
deležna ustrezne pozornosti raziskovalcev).
Na področju reorganizacije izvajalskih mrež je bil izpeljan en velik projekt, in sicer reorganizacija mreže centrov za socialno
delo (dotedanjih 62 CSD-jev se je spojilo v 16 območnih CSD-jev s 63 enotami). Izvedena je bila pravnoformalna sprememba
organizacije CSD, že več let pa je močno izražena tudi potreba po vsebinski prenovi dela CSD, s poudarkom na usmerjenosti k
celoviti obravnavi uporabnikov, ki do zdaj ni bila naslovljena. Reorganizacija mreže varstveno delovnih centrov ni bila izvedena.
Podatki za področja, ki jih naslavlja tretji cilj Resolucije, so, kot že omenjeno, dokaj skopi, zato smo na IRSSV med izvajalci
javnih socialnovarstvenih storitev v 3-letnih intervalih izvedli anketo o upravljanju kakovosti v izvajalskih organizacijah. Prvo smo
izvedli leta 2015, ponovili pa smo jo leta 2018. Pridobljeni podatki so uporabljeni tudi v zaključnih ocenah izvajanja resolucije.
Certificiran način upravljanja s kakovostjo je imelo v letu 2015 12,6 %, v letu 2018 pa 17,8 % izvajalcev socialnovarstvenih
storitev, ki so odgovorili na to vprašanje. Glavni razlog za majhen delež izvajalcev z uvedenim določenim certifikatom upravljanja
s kakovostjo je pomanjkanje finančnih sredstev in kadra, ki bi se ukvarjal s tem področjem, ali pa so izvajalci šele v postopku
pridobivanja certifikata.
Najpogosteje imajo izvajalci pridobljen certifikat E-Qalin ali pa certifikat ISO 9001. Poleg izvajalcev, ki imajo pridobljen certifikat
kakovosti, še slaba polovica drugih vsaj delno ali v celoti uporablja katerega od sistemov upravljanja oziroma vodenja kakovosti,
in sicer najpogosteje model E-Qalin.
Med izvajalci socialnovarstvenih programov je bilo v celotnem obdobju izvajanja resolucije le približno 5 do 10 % takih, ki so
imeli uveden certifikat upravljanja oziroma vodenja kakovosti. Izvajalci socialnovarstvenih programov torej v večini ne uporabljajo
sistemov kakovosti.
V enotni sistem evalviranja socialnovarstvenih programov je bilo ob koncu izvajanja resolucije vključenih 127 programov.
Delež programov, ki so vključeni v tak sistem, je tako prvič presegel 70 % vseh sofinanciranih programov. Ta sistem, ki ga izvaja
zunanji evalvator, omogoča primerjavo med sorodnimi programi, osredotoča pa se tako na uspešnost programa (doseganje ciljev
programov) kot tudi na učinkovitost programa, oceno različnih tveganj in trajnost programa.
Pomemben element upravljanja s kakovostjo je spremljanje zadovoljstva zaposlenih ter uporabnikov storitev in njihovih svojcev. Večina izvajalcev socialnovarstvenih storitev, ki je odgovorila na naš vprašalnik v letu 2018, izvaja tako merjenje zadovoljstva
zaposlenih (89 %), uporabnikov (93 %) ter njihovih bližnjih (80 %) s storitvami, ki jih izvajajo. Največkrat z rednimi periodičnimi
anketami, pogosto tudi prek knjig pritožb in pohval, individualnih in skupinskih razgovorov ter sestankov. Z zaposlenimi izvajajo
tudi supervizijo in tedenske sestanke, na podlagi katerih potem ugotavljajo njihovo zadovoljstvo.
Izvajalci, ki ne izvajajo merjenja zadovoljstva zaposlenih, kot razloge za to navajajo pomanjkanje časa in kadra za to delo,
majhnost kolektiva ter pomanjkanje izkušenj s tovrstnim delom.
V slabih dveh tretjinah organizacij (62 %), ki izvajajo socialnovarstvene storitve, katerih predstavniki so v letu 2018 odgovorili
na našo anketo, deluje organ (npr. svet uporabnikov ali uporabniški sosvet), ki zastopa interese uporabnikov storitev. Ta delež je bil
leta 2015 bistveno manjši, in sicer 49 %. Organi imajo najpogosteje po dve do tri srečanja na leto. Izvajalci, pri katerih formalno ne
deluje organ, ki bi zastopal interese uporabnikov, pa možnost zastopanja interesov uporabnikov zagotavljajo z možnostjo aktivne
udeležbe uporabnikov pri oblikovanju vsebin programov (predlogi, mnenja, pobude), z individualnimi in skupinskimi razgovori, prek
procesa oblikovanja individualnega načrta, z možnostjo pritožbe, prek sveta zavoda in anket.
Med socialnovarstvenimi programi pa je takih, ki imajo delujoč uporabniški sosvet, dobra petina (podatek za leto 2020). Gre
za formalno oblikovane organe v okviru programov, kjer se uporabniki oziroma njihovi predstavniki sestanejo vsaj enkrat na leto.
Delež programov, v katerem deluje organ, ki formalno zastopa interese uporabnikov, skozi leta nekoliko niha.
Izvajalci socialnovarstvenih storitev naslavljanje vprašanj, ki jih pokriva tretji cilj resolucije, s strani države (pristojnega ministrstva) različno ocenjujejo. Tretji cilj pokriva več področij (upravljanje s kakovostjo, avtonomijo izvajalcev, učinkovitost upravljanja,
večji vpliv uporabnikov), ki so sicer med seboj povezana, vendar to ne zmanjšuje njihove kompleksnosti. Tako bi se morali po
njihovi oceni vsakega posebej lotiti sistematično in z vso resnostjo. Izvajalci socialnovarstvenih storitev za ukvarjanje z omenjenimi
področji potrebujejo več finančnih in kadrovskih virov, ustrezne usmeritve in smernice za delo na tem področju, konkretno strategijo
in poenoten sistem kakovosti, ki bo omogočal primerljivost med različnimi izvajalci. Želijo si, da bi neodvisna institucija na nekaj let
pregledala, primerjala in ovrednotila kakovost (v širšem smislu) v izvajalskih organizacijah. Večina bi za večji angažma k uresničevanju tega cilja potrebovala določene spodbude in podporo. Pogrešajo kompetentnega sogovornika na resornem ministrstvu,
medresorsko sodelovanje ter več izobraževanj in usposabljanj za razvoj področja kakovosti. Iz izvajalskih organizacij poročajo,
da že zdaj veliko vlagajo v razvoj kakovosti, vendar pa obstoječim sistemom vodenja kakovosti, ki zahtevajo obširno beleženje,
vodenje in poročanje podatkov, glede na kadrovsko podhranjenost (ki se bo po njihovih ocenah zlasti pri institucionalnem varstvu
v prihodnosti le še povečevala) niso preveč naklonjeni.
Izvajanje socialnovarstvenih storitev je podvrženo relativno togemu sistemu standardov in normativov, ki definirajo zlasti
vstopne pogoje (upravičence), postopke izvajanja storitev ter kadrovske in tehnične normative, s tem pa zagotavljajo odločilno
vlogo države oziroma financerja pri postavljanju pogojev in načinov izvajanja storitev. Tako uporabniki lahko koristijo enovite
»standardizirane« storitve, ne pa individualiziranih, na njihovih potrebah temelječih paketov storitev. Avtonomija izvajalcev, zagotavljanje vpliva uporabnikov oziroma njihovih predstavnikov na načrtovanje in izvajanje storitev, strmenje k večji kakovosti storitev
ter merjenje učinkov izvajanja storitev na uporabnike v takem sistemu težko pridejo do izraza, saj aktualna ureditev ne daje podlag
za tovrstne izboljšave.
Za izboljšanje kakovosti, spodbujanje inovativnosti in uvajanje izboljšav v programih in storitvah socialnega varstva je bilo v
času izvajanja resolucije izvajalcem na voljo kar nekaj spodbud. Lahko so se namreč vključili v različne pilotne projekte, ki so (bili)
v večini podprti s sredstvi EU. Tako so imeli oziroma imajo možnost oblikovati in preizkusiti nove oblike pomoči, nove storitve in
procese obravnave ter pridobiti in izobraziti nov kader. Prav zagotavljanje izobraževanja, usposabljanja in krepitve moči strokovnih
delavcev, ki delujejo na področju socialnega varstva, z namenom poenotenja in izboljšanja kakovosti delovanja v praksi, je tisto,
kar bo na področju socialnega varstva zagotovilo večjo kakovost in uspešnost ter v kar je, med pomanjkanjem in podhranjenostjo
kadra na tem področju, nujno vlagati31.

31 Smolej Jež, S. in Trbanc, M. 2021. Zaključno poročilo o izvajanju in doseganju ciljev Resolucije o nacionalnem programu socialnega
varstva za obdobje 2013–2020, poročilo za obdobje 2013–2020, končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo.
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PRILOGA 2: Ključne okoliščine in razvojni izzivi v sistemu socialnega varstva v obdobju 2022–2030
Nacionalni program socialnega varstva 2022−2030 nastaja v okoliščinah, ki jih izrazito zaznamuje pandemija COVID-19 (v
letu 2020 je bila v Sloveniji epidemija razglašena dvakrat) in njene posledice (ter posledice nujnih omejitev in zaščitnih ukrepov) v
vseh družbenih sistemih (denimo zdravstveni sistem, gospodarstvo, trg dela, sistem socialnega varstva). Kljub številnim ukrepom,
s katerimi je Vlada RS v letu 2020 aktivno blažila zaostrene gospodarske razmere, razmere na trgu dela in socialne posledice tega
dogajanja,32 lahko pričakujemo, da bo vpliv posledic pandemije COVID-19 in ukrepov za njeno premagovanje v Sloveniji precej
dolgotrajen. To je povezano tudi z dejstvom, da je trajanje pandemije oziroma njenega pojavljanja kljub cepivu težko napovedati,
zaradi česar je verjetno, da bodo vsaj nekateri omejitveni ukrepi (bolj ali manj zaostreni) v veljavi še nekaj časa. Turbulentno dogajanje pa ima in bo imelo tudi širše in dolgotrajnejše socialne posledice (posledice brezposelnosti, negotovosti, povečane socialne
ranljivosti ljudi, poslabšanja socialne situacije in še posebej poslabšanje situacije ranljivih skupin) ter širše družbene posledice
(krhanje družbene kohezije, nezaupanje v institucije, splošno nezaupanje v družbi, medgeneracijski odnosi).
Že dlje časa se v družbi dogajajo tudi spremembe, ki so prav tako veliki izzivi za prihodnji družbeni razvoj (in tudi za razvoj
sistema socialnega varstva) in od katerih so se nekatere v razmerah epidemije še okrepile: staranje prebivalstva (in zmanjševanje
delovno aktivnega prebivalstva), digitalizacija, globalizacija, okoljski izzivi oziroma izzivi trajnostnega razvoja. Hitro spreminjajoče
se družbene okoliščine (epidemije, migracije, naravne okoljske katastrofe ipd.) zahtevajo razmislek o možnih prilagoditvah socialnovarstvenega sistema, da bo ta omogočal hitrejši in boljši odziv ter zagotavljal močno varnostno mrežo za vse posameznike
v ranljivih situacijah.
Ob zunanjih okoliščinah in izzivih sistema socialnega varstva so pomembni tudi razvojni izzivi sistema samega, tj. izzivi, vizije
in razvojni načrti, ki izhajajo iz potreb in izraženih preferenc ljudi (uporabnikov), iz uveljavljanja sodobnih načel socialnega varstva
in iz vizije razvoja sistema, storitev, oblik pomoči in podpore.
ReNPSV22−30 s svojim prvim ciljem naslavlja tveganje revščine in tveganje socialne izključenosti (zmanjšanje tveganja
revščine in povečevanje socialne vključenosti socialno ogroženih in ljudi, ki živijo v ranljivih situacijah in kontekstih). Revščina je
večdimenzionalni pojav, lahko je različno opredeljena in merjena na več načinov. Z vidika kazalnikov so ta razlikovanja pomembna,
saj je merjenje revščine in poznejše oblikovanje ukrepov oziroma programov socialne in drugih politik odvisno od tega, katere
vidike revščine naslavljamo. Revščino lahko razumemo kot absolutno ali relativno, lahko je dolgotrajna ali začasna, pogosto je
povezana z ranljivostmi in socialno izključenostjo. Prav tako je pomembno, ali revščino merimo na temelju dohodkovnega koncepta
ali koncepta, ki poleg dohodkovnih zmožnosti upošteva tudi zmožnosti ljudi pri dostopu do različnih resursov. Politike, usmerjene
v odpravo revščine in vlaganje v posameznikove zmožnosti prek izobraževanja, prehranjevanja in zdravja, lahko pripeljejo do več
in bolj ustreznih zaposlitev ter dolgoročno zagotavljajo trajnostni razvoj in dolgotrajno preprečujejo zdrs v revščino.
Absolutna revščina pomeni življenje oziroma životarjenje pod minimalnimi življenjskimi pogoji, ki se običajno določijo na podlagi prehranskih potreb in drugih osnovnih dobrin in pomenijo osnovno preživetje. V okviru absolutne revščine je tudi treba ločiti
med revščino tistih, ki nimajo dostopa do osnovnih potrebščin za preživetje, in tistih, pri katerih je nastala prikrajšanost do tega
praga. V okviru naslavljanja zmanjšanja absolutne revščine je treba razvijati politike in programe, povezane z zadovoljevanjem
minimalnih življenjskih potreb. To so primarno politike in programi, ki delujejo kurativno (odpravljajo, zmanjšujejo oziroma blažijo
posledice revščine). Sem spadajo denarne dajatve (denarna socialna pomoč, varstveni dodatek), storitve v naravi (delitev pomoči
v hrani), socialnovarstvene storitve in programi, s katerimi se naslavlja osebne stiske (težave v duševnem zdravju, odvisnost,
socialna aktivacija in podobno).
Relativna revščina pa predstavlja revščino v širšem, relacijskem kontekstu družbe. Pomeni, da posameznikom, družinam
in skupinam resno primanjkuje virov, ki so nujni za ohranjanje prehrambnih vzorcev, za sodelovanje v dejavnostih in ohranjanje
življenjskih razmer, običajnih oziroma pričakovanih v družbi, ki ji ti posamezniki (družine, skupine) pripadajo (definicija angleškega
raziskovalca Townsenda iz leta 1979). Relativna revščina torej pomeni odstopanje od želenih in pričakovanih življenjskih vzorcev
v družbi, nižji standard zaradi pomanjkanja virov, ki niso le materialni, ampak tudi izobrazbeni, kulturni ipd. Relativna revščina tako
pomeni tudi pomanjkanje dejanskih priložnosti in možnosti v družbi, ki so lahko posledica družbenih omejitev ali osebnih okoliščin.
V tem pogledu je treba obravnavati tudi ranljivost določenih družbenih skupin (določene družbene skupine tvegajo revščino zaradi
različnih ranljivosti in situacij, kot na primer različne vrste diskriminacije na podlagi statusa, spola, narodnosti ali dejavnikov, kot so
invalidnost, način bivanja, tip družine in podobno) in socialno izključenost (vprašanje udeležbe, krepitve moči in socialnih pravic).
Ključne okoliščine, ki bodo vplivale na razvoj dejavnosti socialnega varstva v obdobju 2022–2030
Epidemija je izjemno obremenila zdravstveni sistem in tudi sistem socialnega varstva, pri čemer so se izpostavile vse sistemske slabosti in problematike, ki se kažejo že dlje časa (v sistemu socialnega varstva predvsem sistemska neurejenost dolgotrajne oskrbe, neustreznost prostorov nekaterih domov za starejše, kadrovska problematika ipd.). Na drugi strani je učinkovit odziv na
epidemijo zahteval in omogočil boljše povezovanje zdravstvenega in socialnega sistema, predvsem na področju skrbi za starejše,
kar je potencial tudi za v prihodnje. Vsekakor je postalo jasno, da je treba v prihodnjih letih nujno pospešiti razvojne spremembe
na področju deinstitucionalizacije in razvoja skupnostnih storitev pa tudi ustrezno preoblikovati oziroma nadgraditi pogoje
delovanja socialnovarstvenih institucij (zavodov).
Razmere, nastale zaradi epidemije COVID-19 in kot posledica nujnih zaščitnih ukrepov, so v letu 2020 močno vplivale na
zmanjšanje gospodarske aktivnosti. Posebej prizadete so bile panoge, ki so bile v prvem in drugem valu epidemije zaradi ukrepov
začasno zaprte ali pa so delovale v zelo omejenih okvirih (npr. gostinske, rekreacijske, športne, kulturne in osebne storitve, storitve hotelskih nastanitev in promet). Upad bruto domačega proizvoda (v nadaljnjem besedilu: BDP) v letu 2020 je bil 4,2 %. Upad
gospodarske aktivnosti je bil velik predvsem v prvem valu epidemije, v naslednjih valovih pa ne več, saj so se tako podjetja kot
potrošniki postopno prilagodili novim razmeram. Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (v nadaljnjem besedilu: UMAR)
tako v Jesenski napovedi 2021 napoveduje, da bo v letu 2021 rast BDP v Sloveniji kar 6,1-odstotna, rast (sicer bolj umirjena) pa
se bo nadaljevala tudi v prihodnje. Za leto 2022 UMAR napoveduje 4,7-odstotno rast BDP, za leto 2023 pa 3,3-odstotno rast.33
Upad gospodarske aktivnosti, prekinitve dobavnih verig in dvig cen energentov ter tudi negotovost glede prihodnjega poteka
pandemije je imelo in ima posledice za trg dela. Z vidika zaposlenosti in brezposelnosti so bile posledice najbolj vidne v prvem
valu epidemije, ko se je povečalo število brezposelnih in število zaposlenih, ki so bili na čakanju na delo. Sprejetje interventnih
V letu 2020 je bilo sprejetih sedem zakonov o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic epidemije COVID-19.
UMAR 2021. Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2021, str. 8. Dostopno na: https://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/
napovedi/jesen/2021/JNGG_2021_splet.pdf /10.12.2021/.
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ukrepov Vlade RS, ki so imeli za namen ohranjanje delovnih mest (sofinanciranje skrajšanega delovnega časa, financiranje čakanja
na delo idr.), je sicer precej ublažilo poslabšanje razmer na trgu dela, zaradi česar sta bila v letu 2020 upad zaposlenosti in rast
brezposelnosti manjša, kot bi sicer bila glede na upad BDP. Po podatkih UMAR (Jesenska napoved 2021) je bil upad zaposlenosti v letu 2020 0,6-odstoten, za leto 2021 UMAR napoveduje 0,8-odstotno rast zaposlenosti, v letih 2022 in 2023 pa še večjo
(1,5- oziroma 1,2-odstotno).
Glede na podatke Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje o mesečnem gibanju števila registrirano brezposelnih oseb so
bila gibanja na trgu dela dinamična tako v letu 2020 kot v letu 2021. Priliv v brezposelnost je bil močan v spomladanskih mesecih
2020 (z vrhom maja 2020, ko je bilo registrirano brezposelnih 90.415 oseb), v jesenskih mesecih je brezposelnost upadla, pozimi
pa spet začela naraščati in je januarja 2021 dosegla 91.499 registrirano brezposelnih oseb. Po januarju 2021 brezposelnost naglo
upada in je v juniju 2021 že padla pod raven števila registrirano brezposelnih v letu 2019 (pred pandemijo). Novembra 2019 je bilo
registrirano brezposelnih 72.395 oseb, novembra 2021 pa ‚le‘ še 65.379.34
V prihodnje bo z vidika izziva podnebnih sprememb in degradacije okolja, ki življenjsko ogrožajo Evropo in svet, pomembno
preoblikovanje gospodarstva v bolj trajnostno naravnano gospodarstvo, ki bo učinkoviteje izkoriščalo vire in bo konkurenčno.
EU je v ta namen v začetku leta 2020 sprejela novo strategijo rasti, imenovano Evropski zeleni dogovor, ki predstavlja časovni
načrt za vzpostavitev trajnostnega gospodarstva EU. Cilj je vzpostavitev trajnostnega evropskega gospodarstva, ki do leta 2050
ne bo ustvarjalo neto emisij toplogrednih plinov, bo učinkovito uporabljalo vire in bo zaustavilo podnebne spremembe in onesnaževanje. Za doseganje tega cilja so nujne naložbe v okolju prijazne tehnologije, podpora industriji za inovacije, uvajanje čistejših
oblik zasebnega in javnega prevoza, povečanje energetske učinkovitosti stavb ipd. EU bo zagotovila finančno podporo in tehnično
pomoč regijam, ki jih bo prehod na zeleno gospodarstvo najbolj prizadel.35
Staranje prebivalstva v Sloveniji je posledica upadanja rodnosti in podaljšanja pričakovane življenjske dobe. Zadnje projekcije prebivalstva EUROPOP2019 kažejo, da se bo število prebivalcev Slovenije po letu 2025 začelo zmanjševati.36 Od leta 2025
do leta 2050 naj bi se število prebivalcev zmanjšalo v povprečju za 0,13 % letno.
Projekcije prebivalstva37 kažejo, da se bo do leta 2030 v Sloveniji število ljudi, starih 65 let ali več, povečalo za približno 95.000
oziroma za 23 %, znotraj te skupine pa bo večje povečanje med starimi 71–80 let, katerih število se bo povečalo za 67.000 oziroma
za 39 %. Po drugi strani se bo število posameznikov, starih od 15 do 64 let, zmanjšalo za 41.300 oziroma za 3 %, posledično se bo
zmanjšala tudi številčnost razpoložljive delovne sile. Zaradi demografskih sprememb se bo v naslednjih 10 letih kazalnik starostne
odvisnosti starega prebivalstva38 povečal za skoraj 10 o. t., na 40 %.
Število nizkih pokojnin, ki izhajajo iz nizkih vplačanih prispevkov za socialno varnost (najnižja osnova), se bo še naprej
povečevalo, kar bo zviševalo tveganje revščine v starosti in ustvarjalo pritiske na uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Skupno
število posameznikov, ki plačujejo prispevke za socialno varnost od najnižje dopuščene osnove, je avgusta 2020 znašalo okoli
126.000, v obdobju 2016–2019 se je njihovo število povečalo za 6.300. Nizke so tudi pokojnine posameznikov, ki so se invalidsko
upokojili, še posebej, če so se upokojili mladi. Tveganje revščine in tudi tveganje socialne izključenosti sta sicer že vrsto let
med starejšimi (starimi 65 let in več) od vseh starostnih skupin najvišji in sta se v zadnjih letih (kljub zmanjšanju splošnega tveganja
revščine in splošnega tveganja socialne izključenosti v populaciji) še povečevali.39
Na trgu dela zaradi strukturnih neskladij in staranja delovne sile prihaja do pomanjkanja ponudbe delovne sile ter ustrezno
usposobljene delovne sile. Poleg tega lahko zaradi trendov zelenega in digitalnega prehoda gospodarstva in družbe pričakujemo
dodatne spremembe v strukturi povpraševanja po kvalifikacijah in kompetencah delavcev, čemur se bo moral prilagoditi izobraževalni sistem. Po vstopu na trg dela pa bodo poleg zagotavljanja dohodkovne varnosti v času brezposelnosti potrebni ukrepi za
pridobivanje splošno uporabljivih in sektorsko nespecifičnih veščin ter usposabljanja na področju osnovne računalniške pismenosti
in za višanje kvalifikacij. Predvsem bo to pomembno za nižje izobražene, in tudi sicer bo učenje odraslih skozi celotno življenje
pridobivalo na svoji vlogi pri zagotavljanju trajnejših zaposlitev, hitrem prehodu med zaposlitvami in preprečevanjem dolgotrajne
brezposelnosti.
Prehod v bolj trajnostno naravnano gospodarstvo40 pomeni, da se bo verjetno zmanjšalo število zaposlenih v sektorjih, ki
intenzivno uporabljajo vire in onesnažujejo okolje, ter povečala zaposlenost v drugih sektorjih. Ti trendi bodo v naslednjih letih
okrepili medsektorsko neravnovesje, kar bo zahtevalo oceno trenutne razpoložljivosti kompetenc in napovedovanje potreb po
kompetencah.
Zaradi demografskih sprememb se bodo potrebe po socialnih in zdravstvenih storitvah ter programih, namenjenih starejšim, povečevale. Podaljševanje življenjske dobe namreč ne pomeni nujno tudi podaljševanja let zdravega življenja, ampak se
s podaljševanjem življenjske dobe povečuje obseg zdravstvenih težav, značilnih za starejše, ki vplivajo na njihovo sposobnost
samostojnega življenja. S starostjo se veča delež oseb, ki potrebujejo pomoč in podporo. V tem kontekstu je velik izziv naraščajoče
število oseb z demenco in drugimi kognitivnimi motnjami. Demenca je hitro naraščajoč zdravstveni izziv in glavni razlog odvisnosti od pomoči drugega med starejšo populacijo. Staranje prebivalstva pomeni tudi povečevanje števila oseb z demenco, čemur
34 ZRSZ. 2021. Gibanje registrirane brezposelnosti po mesecih, 2017–2021. Trg dela v številkah: https://www.ess.gov.si/trg_dela/
trg_dela_v_stevilkah /12. 12. 2021/.
35 Evropski zeleni dogovor | Evropska komisija (europa.eu)
36 Od leta 2025 do leta 2050 naj bi se število prebivalcev Slovenije zmanjšalo za okoli 70.000 oseb. Projekcije temeljijo na predpostavki, da bo v tem obdobju selitveni prirast v povprečju znašal 5.700 oseb letno. Pričakuje se, da se do leta 2050 število živorojenih ne
bo bistveno spreminjalo, trend zmanjševanja števila žensk v rodni dobi pa se bo nadaljeval. Dostopno na /28. 8. 2020/:
https://ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography-migration-projections/data/database.
37 Europop 2019. Dostopno na /28. 8. 2020/: Database - Eurostat (europa.eu)
38 Je razmerje med številom starejših (65 let ali več) in številom delovno sposobnih prebivalcev (20-64), pomnoženo s 100. Koeficient
pove, koliko starejših je odvisnih od 100 delovno sposobnih prebivalcev.
39 SURS 2020. SI-STAT, Podatkovni portal, Demografsko in socialno področje, Življenjska raven, Kazalniki revščine in socialne
izključenosti. Dostopno na /28. 9. 2020/: https://pxweb.stat.si/SiStatDb/pxweb/sl/10_Dem_soc/ .
40 Nacionalni podnebno energetski načrt 2030 (v nadaljevanju NEPN 2030). Ključni cilji NEPN-a 2030 so:
– zmanjšanje skupnih emisij toplogrednih plinov za 36 %, od tega za 20 % v sektorju ne-ETS (kar je 5 odstotnih točk nad sprejeto
zavezo Slovenije),
– vsaj 35-odstotno izboljšanje energetske učinkovitosti, kar je višje od cilja, sprejetega na ravni EU (32,5 %),
– vsaj 27 % obnovljivih virov energije, kjer je Slovenija zaradi relevantnih nacionalnih okoliščin – v prvi vrsti okolj-skih omejitev –
morala pristati na nižji cilj od cilja na ravni EU (32 %), s prizadevanjem, da se ambicija zviša pri na-slednji posodobitvi NEPN-a (2023/24),
– 3-odstotna vlaganja v raziskave in razvoj, od tega 1 % javnih sredstev.
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so najbolj podvržene hitro starajoče se države, med njimi tudi Slovenija. V Evropi naj bi se število oseb z demenco z današnjih
10 milijonov povečalo na 14 milijonov v letu 2030. V Sloveniji se bo po napovedih število oseb z demenco v naslednjih 20 letih podvojilo. Ministrstvo za zdravje je v sodelovanju z MDDSZ v letu 2016 pripravilo Strategijo obvladovanja demence v Sloveniji do leta
2020, v kateri problematiko naslavlja s številnimi usmeritvami in ukrepi v zdravstvenem in socialnem varstvu. Razvoj na področju
demence pa potrebuje ukrepe in spremljanje tudi v prihodnjem obdobju. Pozornost je treba nameniti tako razvoju in prilagoditvam
storitev za osebe z demenco kot razvoju oblik pomoči svojcem oseb z demenco in neformalnim oskrbovalcem.
Pri prihodnjem razvoju socialnih in zdravstvenih storitev ter programov veliko oviro predstavlja pomanjkanje ustrezno usposobljene delovne sile, ki je izrazito že zdaj. Kadrovski primanjkljaj je največji v poklicih nege in oskrbe, ki so slabo plačani in zelo
zahtevni z vidika delovnih pogojev. Zaradi obojega zaposleni v negi tudi fluktuirajo v druge poklice in zaposlitve ali se zaposlujejo
v tujini, kjer je plačilo višje. V prihodnje bo pomanjkanje kadrov s strokovnimi znanji za dolgotrajno, socialno in zdravstveno oskrbo
verjetno še bolj pereče, saj ne bo dovolj ponudbe mladih delavcev glede na odliv starejših delavcev. V nekaterih sektorjih in poklicih bo odliv starejših delavcev težko nadomestiti. Ta izziv bo lahko pomagala nasloviti strategija ekonomskih migracij za obdobje
2020–2030, ki je v pripravi. Že pred pandemijo je na trgu dela primanjkovalo ustreznega kadra in so močno povpraševanje po
delovni sili zapolnili migranti iz tujine. Staranje prebivalstva v sosednjih državah z višjimi plačami bo v Sloveniji dodatno vplivalo
na razpoložljivost usposobljenih ljudi na trgu dela (tudi na področju socialnega varstva in zdravstva).
Izziv v prihodnjih letih bo predstavljala tudi naraščajoča digitalizacija v delovnih procesih, načinu dela v gospodarstvu in v
storitvah, načinu komuniciranja in življenja ljudi. Digitalizacija je skupen izraz za nove in napredujoče informacijske in komunikacijske tehnologije (v nadaljnjem besedilu: IKT), umetno inteligenco in robotiko. To je lahko pomemben izziv za ukrepe politik
v Sloveniji, saj bo zahteval izpopolnjevanje odraslih na področju digitalnih veščin skozi celotno življenje, s posebnim poudarkom
na ranljivih skupinah, da bi se izognili tveganju brezposelnosti in revščine. Zlasti nizko izobraženi in starejši imajo po navadi manj
digitalnih veščin. Približno polovica prebivalstva Slovenije, starega med 65 in 74 let, nima digitalnih veščin, med starimi od 55 do
64 let pa je brez teh veščin približno tretjina posameznikov.
Glede na podatke OECD v 32 državah OECD v povprečju pri 14 % delavcev obstaja veliko tveganje, da bodo njihova delovna mesta avtomatizirana, še 32 % pa jih zaradi avtomatizacije doživlja pomembne spremembe svojih delovnih nalog (OECD
2018).41 Po navedeni raziskavi ima Slovenija med 32 državami OECD drugi največji delež delovnih mest, pri katerih je tveganje za
avtomatizacijo veliko. Pandemija COVID-19 je tehnološke spremembe in proces avtomatizacije še pospešila, kar lahko vpliva na
število delovnih mest, ki bi lahko bila avtomatizirana ali spremenjena. Zaradi pandemije COVID-19 se je povečalo povpraševanje
po zahtevnejših veščinah tudi v sektorjih, ki se tradicionalno zanašajo na nizko kvalificirano delovno silo, kot so prehrambne storitve, trgovina na drobno in administrativno delo, in se bo morda povečevalo tudi v prihodnje. Vsi ti trendi zahtevajo hitro zvišanje
kvalifikacije prebivalstva, ki ga prizadevajo te spremembe.
Uporaba modernih informacijskokomunikacijskih tehnologij in drugih elementov digitalizacije bo v prihodnje vplivala tudi na
izvajanje storitev v okviru socialnega varstva, še posebej verjetno na področju dolgotrajne oskrbe. Na ravni organizacij oziroma
na makro ravni je izziv digitalizacija procesa oskrbe in beleženje izvajanja oskrbe, za izvajalce je izziv usposobljenost za uporabo
različnih vrst IKT in ustrezna opremljenost, na ravni uporabnikov pa ozaveščenost in usposobljenost za rabo. Pomen uvajanja
sodobnih IKT v storitve zdravstva in oskrbe se je dobro pokazal že v obdobju pandemije COVID-19, ko zaradi omejitev osebni
stiki in oskrba niso bili vedno možni in se je povečalo število stikov prek telefonov, videoklicev. Storitve e-oskrbe morajo postati
del sistema sociale oskrbe v kombinaciji ali ob pomoči na domu (npr. spremljanje aktivnosti na daljavo, detektorji padca, alarmi v
primeru požara, izteka vode itd., spremljanje in stiki na daljavo).
Razvojni izzivi sistema socialnega varstva do leta 2030
Sistem socialnega varstva je izjemno razvejan in vključuje najrazličnejše deležnike.
CSD so osrednja institucija na področju socialnega varstva. Že vrsto let opozarjajo na kadrovsko podhranjenost, ki je med
drugim posledica vedno novih nalog zaradi sprememb področne zakonodaje, kadrovska struktura pa se ni večala skladno s
povečanim obsegom dela. Posledica takšnega stanja je, da uporabnikom ne morejo zagotoviti izvajanja storitev na enaki ravni,
saj je kadrovska zasedenost na CSD različna tako glede na ustrezni delež zaposlitev na posameznem centru kakor tudi glede
na izobrazbeno strukturo (smer izobrazbe). Iz izračuna potrebnega dodatnega kadra na CSD, pripravljenega leta 2018, izhaja
81,63-odstotna kadrovska zasedenost. Z dodatnimi 73 zaposlitvami v letu 2019 se je odstotek kadrovske zasedenosti na CSD
skupaj povečal na 87,16 %, med posameznimi CSD pa je razpon od 81,36 % do 99,10 % strokovnih delavcev, potrebnih za opravljanje vseh zakonsko predpisanih socialnovarstvenih storitev, javnih pooblastil in nalog po zakonu. Zaradi različnih pristopov CSD
in različnih potreb na terenu prihaja tudi do različne zagotovitve storitev za posamezne uporabnike.
Navedeno kaže na nujnost prenove sistema in nabora storitev socialnega varstva, glede na spremenjene potrebe
uporabnikov (in ugotovitve o zaostrovanju socialnih problematik oziroma večji kompleksnosti izzivov uporabnikov) ter posledično
zmogljivosti organizacij na področju socialnega varstva, ki bodo poleg obstoječih storitev zagotavljale tudi storitve na domu, s
katerimi se spodbuja prehod v skupnostno pomoč in podporo. Poleg tega je Resolucija o nacionalnem programu duševnega
zdravja 2018−2028 prinesla nekatere sistemske novosti, ki zahtevajo premišljene spremembe sistemskih ukrepov tudi na področju
socialnega varstva. Tako se z vzpostavitvijo centrov za duševno zdravje za odrasle ter otroke in mladostnike širi mreža izvajalcev
psihiatričnega zdravljenja v skupnosti in se prepleta s storitvami skupnostne psihiatrične obravnave ter nadzorovane obravnave.
Ključnega pomena so zato pripravljeni dobri protokoli sodelovanja. Leta 2017 je bil sprejet Družinski zakonik, ki predvideva razvoj
novih vsebin in storitev na CSD in pri drugih izvajalcih, zato je usposabljanje strokovnih delavcev za nove koncepte dela z družinami
nujno, saj se pri svojem delu srečujejo z družinami s številnimi izzivi. Za uporabo novih konceptov dela z družino na CSD je nujno
poleg usposabljanj za že zaposlene strokovne delavce zagotoviti tudi zaposlitev novih strokovnih delavcev.
Tudi Resolucija o družinski politiki 2018−2028 »Vsem družinam prijazna družba« zavezuje k razvoju storitev za družine in
otroke, zlasti iz ogroženih družin. Okrepiti je treba varovalne dejavnike v družinah in preprečevati potencialne dejavnike tveganja
za otroke teh družin. Z različnimi ukrepi želimo krepiti moč staršev, da bodo svojim otrokom lahko zagotovili varno okolje za odraščanje in najbolj optimalen razvoj, s katerim bodo dejavniki tveganja v njihovem razvoju in prehodu v odraslo dobo (najstništvo)
manjši. Še posebej so te vsebine naslovljene v Programu za otroke 2020−2025.
Na področju socialnega varstva obstajajo različni načini zbiranja podatkov in različni upravljavci baz podatkov. Posledično
težko hitro ocenjujemo potrebe po morebitnih novih storitvah in/ali prilagoditvi obstoječih ter v situaciji družbenih sprememb
41 Nedelkoska L., Quintini G. 2018. Automation, skills use and training. OECD Social, Employment and Migration Working Papers
No. 202. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development
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zagotovimo hitro pomoč in podporo uporabnikom. Na drugi strani neenotnost zbiranja podatkov in težave pri dostopu do njih tudi
ovirajo evalvacijo storitev, ki je za zagotavljanje kakovostnih storitev in njihov razvoj izredno pomembna.
Prav tako je potrebna vzpostavitev ustreznega informacijskega sistema, ki bo dostopen širšemu krogu izvajalcev in bo
omogočil vodenje uporabne statistike na način, da bo izvajalcem storitev tudi služil kot delovni pripomoček (in ne le kot beleženje
opravljenega dela). Zato bo potrebna modernizacija dela ob sočasnem usposabljanju izvajalcev storitev, hkrati pa bo posebna
pozornost namenjena tudi zagotavljanju uporabnikom prijaznih storitev socialne zaščite.
V Sloveniji razmerje med institucionalno oskrbo in oskrbo na domu še ne dosega pričakovanih ciljev, to je primerljivega
števila mest v obeh oblikah. Zaradi staranja prebivalstva se število starejših, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo, povečuje in se bo
še naprej povečevalo. Zagotavljanje storitev je precej razdrobljeno, saj so samo osebe v institucionalnem okolju deležne celostne
dolgotrajne oskrbe (zdravstvene in socialne).
Čeprav zaradi starajoče in dolgožive družbe v domove prihaja vse več stanovalcev z zahtevnejšimi zdravstvenimi zahtevami, v domovih še vedno živi okoli 10 % stanovalcev, ki bi še lahko živeli doma, če bi bilo na voljo dovolj storitev v skupnosti. Velik
del starostnikov, ki živi doma, se srečuje s premajhno dostopnostjo obstoječih storitev v skupnosti in z neprilagojenostjo storitev
potrebam uporabnikov v domačem okolju. Je pa situacija z epidemijo COVID-19 je pokazala, da institucionalna oskrba ni najbolj
primerna oblika oskrbe (v Evropi je bilo okoli 50 % vseh smrti zaradi COVID-19 v institucijah).
Slovenija se je že v iztekli Resoluciji o nacionalnem programu socialnega varstva 2013–2020 zavezala, da bo zagotovila
primerljivo število storitev v institucionalnem varstvu in v skupnosti (razmerje 1:1). Ciljnega razmerja med storitvami v institucionalnem varstvu in v skupnosti v prejšnjem obdobju še nismo dosegli, je pa uresničevanje tega cilja povezano oziroma odvisno od
sprejetja novih zakonov oziroma sistemske ureditve nekaterih področij (dolgotrajne oskrbe, deinstitucionalizacije, reorganizacije
izvajalskih mrež itd.).42
Razvoj in krepitev skupnostne obravnave podpira tudi Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025
z naslovom Skupaj za družbo zdravja. Po podatkih IRSSV je skupaj v institucionalnem varstvu v Sloveniji 4.581 odraslih med
18 in 65 let, od tega jih 296 živi v vmesnih strukturah (stanovanjskih skupinah, manjših od 6 ljudi). Poleg tega približno 287 ljudi s
težavami v duševnem zdravju živi v stanovanjskih skupinah, ki jih organizirajo nevladne organizacije.43
Skupnostne storitve morajo biti osebam dosegljive in dostopne še pred vstopom v dolgotrajno oskrbo. Zato je treba obstoječe
storitve (predvsem storitev pomoči na domu, dnevno varstvo, začasne namestitve, storitev prevoza itd.) prilagoditi in razviti nove
oblike pomoči, ki bodo po uspešnem pilotiranju ustrezno zapisane tudi v zakonodajo. Nove storitve, ki bi se izvajale v skupnosti,
bi tako odložile vstop oseb v sistem dolgotrajne oskrbe, uporabnikom zagotavljale možnost izbire pomoči med različnimi izvajalci,
svojcem pa pomoč v informiranju, svetovanju, usposabljanju in storitvah, ki bodo v pomoč pri usklajevanju poklicnega in družinskega življenja, vključno s skrbjo za družinskega člana.
Za osebe z lažjo obliko motnje v duševnem razvoju z dolgotrajnimi in hudimi težavami v duševnem zdravju ni ustrezno
poskrbljeno, saj strokovni delavci za delo z njimi niso dovolj usposobljeni, posebnih strokovnih konceptov pa ni. Te osebe so nastanjene v ustanovah in so izločene iz lokalnih skupnosti ter so še vedno stigmatizirane. Zadnji razpoložljivi podatki kažejo, da je v
domovih za starejše nastanjenih okoli 1.000 oseb v starosti med 18 in 64 let, ki imajo lažje težave v duševnem razvoju, nastanitev
v varstveno-delovnih centrih pa za njih zaradi starosti ni ustrezna.
Ob naštetih izzivih in poudarkih razvoja sistema socialnega varstva do leta 2030 pa bo pozornost namenjena tudi odpravljanju
regionalnih razlik in neenakosti možnosti na področju socialnega varstva, promociji in razvijanju konkretnih oblik medgeneracijske
solidarnosti in sodelovanja, vključevanju različnih družbenih skupin oziroma njihovih predstavnikov v načrtovanje in sprejemanje
odločitev na različnih področjih (socialni partnerji, nevladne organizacije itd.) ter spodbujanju prostovoljstva.

42 Smolej Jež, S., Rosič, J., Trbanc, M., Kobal Tomc, B. 2020. Spremljanje uresničevanja in doseganja ciljev Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020. Poročilo za obdobje 2019–2020. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za
socialno varstvo.
43 Ibid.
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PREDSEDNIK REPUBLIKE
986.

Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Republiki
Hrvaški

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68,
66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04
– UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 –
UZ148 in 47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a) in četrtega
odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni
list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 –
ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18
– ZKZaš) izdajam

UKAZ
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Republiki Hrvaški
Vojislava Šuca,
izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike
Slovenije v Republiki Hrvaški, odpoklicujem z 31. majem 2022.

Uradni list Republike Slovenije
988.

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 –
UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43,
69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 – UZ148 in
47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS,
št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO,
76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 – ZKZaš) izdajam

UKAZ
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Kraljevini Belgiji
Dr. Rada Genoria,
izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike
Slovenije v Kraljevini Belgiji, odpoklicujem s 27. aprilom 2022.
Št. 501-04-3/2022-2
Ljubljana, dne 6. aprila 2022
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

Št. 501-04-1/2022-2
Ljubljana, dne 6. aprila 2022
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

987.

Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Federativni demokratični republiki Etiopiji

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68,
66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04
– UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 –
UZ148 in 47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a) in četrtega
odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni
list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 –
ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18
– ZKZaš) izdajam

UKAZ
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Federativni demokratični republiki Etiopiji

989.

Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije pri Afriški
uniji (AU)

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 –
UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43,
69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 – UZ148 in
47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS,
št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO,
76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 – ZKZaš) izdajam

UKAZ
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
pri Afriški uniji (AU)
Dr. Rada Genoria,
izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Afriški uniji (AU) s sedežem v Bruslju, odpoklicujem
s 27. aprilom 2022.
Št. 501-04-4/2022-2
Ljubljana, dne 6. aprila 2022
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

Dr. Rada Genoria,
izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Federativni demokratični republiki Etiopiji s sedežem v
Bruslju, odpoklicujem s 27. aprilom 2022.
Št. 501-04-2/2022-2
Ljubljana, dne 6. aprila 2022

Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini
Belgiji

990.

Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Republiki
Zelenortski otoki

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 –

Uradni list Republike Slovenije
UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43,
69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 – UZ148 in
47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS,
št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO,
76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 – ZKZaš) izdajam

UKAZ
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Republiki Zelenortski otoki
Dr. Rada Genoria,
izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike
Slovenije v Republiki Zelenortski otoki s sedežem v Bruslju,
odpoklicujem s 27. aprilom 2022.
Št. 501-04-5/2022-2
Ljubljana, dne 6. aprila 2022
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

991.

Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Velikem
vojvodstvu Luksemburg

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 –
UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43,
69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 – UZ148 in
47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS,
št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO,
76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 – ZKZaš) izdajam

UKAZ
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Velikem vojvodstvu Luksemburg
Dr. Rada Genoria,
izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Velikem vojvodstvu Luksemburg s sedežem v Bruslju,
odpoklicujem s 27. aprilom 2022.
Št. 501-04-6/2022-2
Ljubljana, dne 6. aprila 2022
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

MINISTRSTVA
992.

Odredba o določitvi plačila za opravljeno delo
in povračila stroškov v zvezi z delom Komisije
Republike Slovenije za medicinsko etiko

Na podlagi četrtega odstavka 60. člena Zakona o zdrav
stveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno
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besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl.
US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE,
112/21 – ZNUPZ in 196/21 – ZDOsk) in 12. člena Pravilnika o
sestavi, pristojnostih in načinu dela Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko (Uradni list RS, št. 11/20) minister za
zdravje izdaja

ODREDBO
o določitvi plačila za opravljeno delo
in povračila stroškov v zvezi z delom Komisije
Republike Slovenije za medicinsko etiko
1. člen
(vsebina)
Ta odredba določa plačilo za opravljeno delo in povračilo
stroškov predsedniku, podpredsednikoma, članom in namestnikom članov Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko
(v nadaljnjem besedilu: Komisija) ter drugim strokovnjakom.
2. člen
(plačilo za opravljeno delo)
(1) Predsedniku, podpredsednikoma, članom in namestnikom članov Komisije ter drugim strokovnjakom pripada
plačilo za izdajo mnenj iz drugega odstavka 3. člena ter izdajo
soglasij in mnenj iz prvega odstavka 4. člena Pravilnika o sestavi, pristojnostih in načinu dela Komisije Republike Slovenije
za medicinsko etiko (Uradni list RS, št. 11/20; v nadaljnjem
besedilu: pravilnik).
(2) Višina plačila za opravljeno delo iz prejšnjega odstavka se določi glede na obseg pregledane dokumentacije,
in sicer:
– za posamezno novo vlogo za izdajo soglasij in mnenj iz
prvega odstavka 4. člena pravilnika in
– za posamezno vlogo za odobritev pomembnih sprememb monocentričnih in multicentričnih preskušanj zdravil
oziroma substanc za zdravila in medicinskih pripomočkov, za
katera je že bilo izdano mnenje.
(3) Pomembne spremembe iz druge alineje prejšnjega
odstavka so spremembe, kot jih opredeljujejo predpisi, ki urejajo klinična preskušanja zdravil in medicinskih pripomočkov.
(4) Višina plačila iz drugega odstavka tega člena znaša:
Obseg dokumentacije
Do 100 A4 strani
Od 101 do 150 A4 strani
Od 151 do 200 A4 strani
Od 201 do 300 A4 strani
Nad 300 A4 strani

Znesek
100,00 eurov
150,00 eurov
200,00 eurov
300,00 eurov
450,00 eurov

3. člen
(povračilo stroškov)
(1) Predsedniku, podpredsednikoma, članom in namestnikom članov Komisije ter drugim strokovnjakom pripada sejnina
za sodelovanje na seji Komisije, in sicer v višini 30 eurov neto.
(2) Predsedniku, podpredsednikoma, članom in namestnikom članov Komisije ter drugim strokovnjakom pripada povračilo potnih stroškov, ki se obračunajo v skladu s pravilnikom, ki
določa plačila na ministrstvu, pristojnem za zdravje.
4. člen
(zagotavljanje sredstev)
Sredstva za plačila za opravljeno delo in povračilo stroškov iz 2. in 3. člena te odredbe zagotavlja proračun Republike
Slovenije s proračunske postavke 180094 Komisija za medicinsko etiko – pristojbine in ukrepa projekta 2711-17-0004 –
Nadzor in strokovna telesa.
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5. člen
(začetek veljavnosti)

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-17/2022
Ljubljana, dne 29. marca 2022
EVA 2022-2711-0006
Janez Poklukar
minister
za zdravje

BANKA SLOVENIJE
993.

Sklep o uporabi Smernic o sodelovanju
in izmenjavi informacij med bonitetnimi
nadzorniki, nadzorniki za preprečevanje
pranja denarja/financiranja terorizma
in finančnoobveščevalnimi enotami v skladu
z Direktivo 2013/36/EU

Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 92/21 in 123/21 – ZBNIP; v nadaljevanju: ZBan-3), enajstega odstavka 243. člena Zakona o plačilnih
storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih
sistemih (Uradni list RS, št. 7/18, 9/18 – popr. in 102/20; v nadaljevanju: ZPlaSSIED), drugega odstavka 13. člena Zakona o
deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 16/08, 85/09 in 109/12;
v nadaljevanju: ZDP-2), prvega odstavka 164. člena Zakona o
preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 48/22; v nadaljevanju: ZPPDFT-2) ter prvega
odstavka 31. člena in tretjega odstavka 43. člena Zakona o
Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o uporabi Smernic o sodelovanju in izmenjavi
informacij med bonitetnimi nadzorniki,
nadzorniki za preprečevanje pranja
denarja/financiranja terorizma
in finančnoobveščevalnimi enotami
v skladu z Direktivo 2013/36/EU
1. člen
(namen in področje uporabe smernic)
(1) Evropski bančni organ je v skladu s 16. členom Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa
št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES
(UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 12; v nadaljevanju:
Uredba (EU) št. 1093/2010), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2019/2175 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
18. decembra 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010
o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni
organ), Uredbe (EU) št. 1094/2010 o ustanovitvi Evropskega
nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine), Uredbe (EU) št. 1095/2010 o ustanovitvi
Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne
papirje in trge), Uredbe (EU) št. 600/2014 o trgih finančnih
instrumentov, Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in
finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih
skladov, in Uredbe (EU) 2015/847 o informacijah, ki spremljajo
prenose sredstev (UL L št. 334 z dne 27. 12. 2019, str. 1) dne

Uradni list Republike Slovenije
16. decembra 2021 na svoji spletni strani objavil Smernice o
sodelovanju in izmenjavi informacij med bonitetnimi nadzorniki, nadzorniki za preprečevanje pranja denarja/financiranja
terorizma in finančnoobveščevalnimi enotami v skladu z Direktivo 2013/36/EU (EBA/GL/2021/15; v nadaljevanju: smernice).
(2) Smernice določajo način sodelovanja in izmenjave
informacij, zlasti v zvezi s čezmejnimi skupinami in v okviru odkrivanja hudih kršitev predpisov o preprečevanju pranja denarja
v skladu s šestim odstavkom 117. člena Direktive 2013/36/EU
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru
kreditnih institucij in investicijskih podjetij, spremembi Direktive
2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES
(UL L št. 176 z dne 27. 6. 2013, str. 338; v nadaljevanju: Direktiva 2013/36/EU), zadnjič spremenjene z Direktivo (EU)
2021/338 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja
2021 o spremembi Direktive 2014/65/EU glede zahtev po informacijah, upravljanja produktov in omejitev pozicij ter direktiv
2013/36/EU in (EU) 2019/878 glede njune uporabe za investicijska podjetja, za podporo okrevanju po krizi zaradi covida-19
(UL L št. 68 z dne 26. 2. 2021, str. 14).
(3) Smernice so naslovljene na:
1. pristojne organe, kot so opredeljeni v (i) in (viii) 2. točke
4. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010,
2. pristojne organe, kot so opredeljeni v (iii) 2. točke 4. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010, kolikor ti organi nadzorujejo
skladnost z zahtevami Direktive (EU) št. 2015/849 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju
uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje
terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega
parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES
(UL L št. 141 z dne 5. 6. 2015, str. 73; v nadaljevanju: Direktiva
2015/849/EU), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/758 z dne 31. januarja 2019 o dopolnitvi Direktive
(EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov za minimalne ukrepe ter vrste dodatnih
ukrepov, ki jih morajo kreditne in finančne institucije sprejeti za
blažitev tveganja pranja denarja in financiranja terorizma v nekaterih tretjih državah (UL L št. 125 z dne 14. 5. 2019, str. 4) pri
institucijah, kot so opredeljene v 3. točki prvega odstavka 3. člena Direktive 2013/36/EU, ali izvajalcih v finančnem sektorju, kot
so opredeljeni v 1(a) točki 4. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010,
kadar so ti izvajalci vključeni v bonitetno konsolidacijo institucije,
vključno s podružnicami, ustanovljenimi v Uniji, z glavnim sedežem v državi članici ali tretji državi.
2. člen
(vsebina sklepa in obseg uporabe smernic)
(1) Banka Slovenije s tem sklepom določa uporabo smernic in vseh njenih prihodnjih sprememb, če ne bo Banka Slovenije za posamezno spremembo smernic odločila drugače,
za Banko Slovenije, kadar kot pristojni organ izvaja naloge
bonitetnega nadzora, kot to določa 9. člen ZBan-3, in nadzora
na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma (v nadaljevanju: PPDFT), kot to določajo ZPPDFT-2,
ZPlaSSIED in ZDP-2.
(2) Banka Slovenije pri opravljanju nalog in pristojnosti
nadzora na področju PPDFT v skladu z ZBan-3, ZPlaSSIED,
ZDP-2 in ZPPDFT-2 v celoti upošteva določbe smernic v delu,
v katerem se nanašajo na izvajanje nalog in pooblastil pristojnega organa.
3. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po njegovi objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 5. aprila 2022
Boštjan Vasle
predsednik
Sveta Banke Slovenije

Uradni list Republike Slovenije
994.

Sklep o uporabi Smernic o skupni metodologiji
ocenjevanja za izdajo dovoljenja kot
kreditni instituciji v skladu s členom 8(5)
Direktive 2013/36/EU

Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 92/21 in 123/21 – ZBNIP; v nadaljevanju: ZBan-3) in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo,
59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o uporabi Smernic o skupni metodologiji
ocenjevanja za izdajo dovoljenja kot kreditni
instituciji v skladu s členom 8(5)
Direktive 2013/36/EU
1. člen
(Namen in področje uporabe smernic)
(1) Evropski bančni organ je na podlagi prvega odstavka
16. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega
nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije
2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 12; zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2019/2175 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega
organa (Evropski bančni organ), Uredbe (EU) št. 1094/2010 o
ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za
zavarovanja in poklicne pokojnine), Uredbe (EU) št. 1095/2010
o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ
za vrednostne papirje in trge), Uredbe (EU) št. 600/2014 o trgih
finančnih instrumentov, Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksih, ki
se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih
in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih
skladov, in Uredbe (EU) 2015/847 o informacijah, ki spremljajo
prenose sredstev (UL L št. 334 z dne 27. 12. 2019, str. 1) (v
nadaljevanju: Uredba (EU) št. 1093/2010) dne 11. novembra
2021 na svoji spletni strani objavil Smernice o skupni metodologiji ocenjevanja za izdajo dovoljenja kot kreditni instituciji v
skladu s členom 8(5) Direktive 2013/36/EU (EBA/GL/2021/12;
v nadaljevanju: smernice).
(2) Smernice določajo merila in metode, v skladu s katerimi bi morali pristojni organi oceniti skupne zahteve za izdajo
dovoljenja kot kreditni instituciji iz z členov 10 do 14 Direktive (EU) št. 2013/36 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in
bonitetnem nadzoru kreditnih institucij, spremembi Direktive
2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES
(UL L št. 176 z dne 27. 6. 2013, str. 338; v nadaljevanju: Direktiva EU št. 2013/36). Smernice se uporabljajo za primere, v katerih morajo pristojni organi v skladu z Direktivo EU št. 2013/36
oceniti izdajo dovoljenja kot kreditni instituciji – opredeljeno v
točki 1(a) in (b) člena 4(1) Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija
2013, str. 1; v nadaljevanju: Uredba (EU) št. 575/2013).
(3) Smernice so naslovljene na pristojne organe iz podtočke (i) druge točke 4. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010.
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hranilnicami, za nadzor nad katerimi je v skladu z ZBan-3 in
Uredbo Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o
prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko
(UL L št. 287 z dne 29. oktober 2013, str. 63) pristojna Banka
Slovenije.
(2) Banka Slovenije pri opravljanju nalog in pristojnosti
nadzora v skladu z ZBan-3 in Uredbo (EU) št. 575/2013 v celoti
upošteva določbe smernic v delu, v katerem se nanašajo na
izvajanje nalog in pooblastil pristojnega organa.
3. člen
(Začetek veljavnosti in uporabe)
(1) Ta sklep začne veljati 8. 4. 2022, uporabljati pa se začne z uveljavitvijo Regulativnih tehničnih standardov o informacijah za izdajo dovoljenja kreditnih institucij na podlagi točke 8(2)
Direktive 2013/36/EU (EBA-RTS-2017-08) in Izvedbenih regulativnih tehničnih standardov o standardnih obrazcih, predlogah
in postopkih za predložitev informacij za izdajo dovoljenja na
podlagi točke 8(3) Direktive 2013/36/EU (EBA-ITS-2017-05),
katerih sprejetje je Evropski komisiji v skladu s svojimi pristojnostmi predlagal Evropski bančni organ.
(2) Guverner Banke Slovenije v Uradnem listu Republike
Slovenije objavi obvestilo o začetku uporabe tega sklepa.
Ljubljana, dne 5. aprila 2022
Boštjan Vasle
predsednik
Sveta Banke Slovenije

SODNI SVET
995.

Sklep o objavi javnega poziva sodnikom
k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto

Na podlagi določbe 62.b člena Zakona o sodiščih
(ZS-UPB-4, Uradni list RS, št. 94/07 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije, Trdinova ulica 4,
Ljubljana, na 15. seji 24. marca 2022 sprejel

SKLEP
Sodni svet objavlja javni poziv sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto:
– podpredsednika Višjega sodišča v Mariboru.
Kandidati morajo prijavi oziroma kandidaturi priložiti življenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti, šestletni strateški
program dela sodišča in dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje
pogojev iz 62. člena Zakona o sodiščih. Predložitev šestletnega
strateškega programa dela sodišča ni obvezna za kandidate za
podpredsednike sodišč.
Prijavo oziroma kandidaturo naj kandidati v 30-ih dneh od
objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije pošljejo na
naslov: Republika Slovenija, Sodni svet, Trdinova ulica 4, 1000
Ljubljana, p.p. 675.
Predsednik Sodnega sveta RS
Vladimir Horvat

2. člen
(Vsebina sklepa in obseg uporabe smernic)
(1) Banka Slovenije s tem sklepom določa uporabo smernic in vseh njenih bodočih sprememb, če ne bo Banka Slovenije za posamezno spremembo smernic odločila drugače, za
Banko Slovenije, kadar v skladu z ZBan-3 v vlogi pristojnega
organa izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad bankami in

996.

Odločba o imenovanju na sodniško mesto

Sodni svet Republike Slovenije je na podlagi 1. točke prvega odstavka 23. člena Zakona o Sodnem svetu in
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18. člena Zakona o sodniški službi na 10. seji 13. januarja
2022 sprejel

ODLOČBO
o imenovanju na sodniško mesto
Sonja Gubenšek se z dnem 13. 1. 2022 imenuje na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Celju.
Predsednik Sodnega sveta RS
Vladimir Horvat

997.

Odločba o imenovanju na sodniško mesto

Sodni svet Republike Slovenije je na podlagi 1. točke prvega odstavka 23. člena Zakona o Sodnem svetu in
18. člena Zakona o sodniški službi na 10. seji 13. januarja
2022 sprejel

ODLOČBO
o imenovanju na sodniško mesto
Gordana Malović se z dnem 13. 1. 2022 imenuje na
sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v
Celju.
Predsednik Sodnega sveta RS
Vladimir Horvat

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA
998.

Sklepi o razrešitvah in imenovanjih v okrajnih
volilnih komisijah

Državna volilna komisija je na podlagi 35. člena Zakona
o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – UPB1,
54/07 – odločba US, 23/17 in 29/21) v postopku imenovanja
oziroma razrešitev članov volilnih komisij na 25. seji 4. 4.
2022

s k l e n i l a:
1. V okrajni volilni komisiji – 3010 Ljubljana Šiška 3 se
dolžnosti namestnice člana razreši Mateja Logar in se za namestnico člana imenuje Katja Žavbi.
2. V okrajni volilni komisiji – 4006 Ljubljana Moste - Polje
2 se dolžnosti namestnice člana razreši Nina Petrić in se za
namestnico člana imenuje Darja Udovič.
3. V okrajni volilni komisiji – 6006 Krško se dolžnosti
namestnika člana razreši Aleš Suša in se za namestnika člana
imenuje Jakob Gašpir.
4. V okrajni volilni komisiji – 8005 Murska Sobota 2 se
dolžnosti namestnice člana razreši Lara Štrokaj in se za namestnika člana imenuje Darjan Lorenčič.
Imenovani namestniki članov se imenujejo do izteka mandata sedanji okrajni volilni komisiji (23. 1. 2023).
Št. 040-9/2019-308
Ljubljana, dne 4. aprila 2022
Peter Golob
predsednik

Uradni list Republike Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
999.

Sklep o uporabi Smernic o sodelovanju
in izmenjavi informacij med bonitetnimi
nadzorniki, nadzorniki za preprečevanje
pranja denarja/financiranja terorizma
in finančnoobveščevalnimi enotami v skladu
z Direktivo 2013/36/EU

Na podlagi tretjega odstavka 469.b člena Zakona o trgu
finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – uradno
prečiščeno besedilo, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 –
ZS-K, 30/16, 9/17, 77/18 – ZTFI-1, 66/19 – ZTFI-1A in 123/21
– ZTFI-1B) izdaja Agencija za trg vrednostnih papirjev

SKLEP
o uporabi Smernic o sodelovanju in izmenjavi
informacij med bonitetnimi nadzorniki,
nadzorniki za preprečevanje pranja
denarja/financiranja terorizma
in finančnoobveščevalnimi enotami v skladu
z Direktivo 2013/36/EU
1. člen
(opredelitev pojmov)
EBA je Evropski bančni organ, ustanovljen z Uredbo
(EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa
št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES
(UL L št. 331 z dne 15. 12. 2010, str. 12), nazadnje spremenjeni z Uredbo (EU) 2019/2175 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 18. decembra 2019 o spremembi Uredbe (EU)
št. 1093/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa.
2. člen
(smernice)
(1) Smernice so Smernice o sodelovanju in izmenjavi informacij med bonitetnimi nadzorniki, nadzorniki za preprečevanje pranja denarja/financiranja terorizma in finančnoobveščevalnimi enotami v skladu z Direktivo 2013/36/EU
(EBA/GL/2021/15).
(2) Smernice so objavljene na spletnih straneh Agencije
za trg vrednostnih papirjev in EBA.
3. člen
(uporaba smernic v Republiki Sloveniji)
S tem sklepom Agencija za trg vrednostnih papirjev določa, da bo smernice uporabljala pri sodelovanju in izmenjavi
informacij med bonitetnimi nadzorniki, nadzorniki za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma in finančnoobveščevalnimi enotami.
4. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2022-2
Ljubljana, dne 31. marca 2022
EVA 2022-1611-0048
Predsednica Sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
Anka Čadež

Uradni list Republike Slovenije
1000.

Odločba o imenovanju namestnika vodje
Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani

Na podlagi prvega odstavka 124. člena Zakona o državnem
tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 s spremembami) je Državnotožilski svet na obrazložen predlog vodje Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani št. LJ-Tu-20-7/1/2022/3/KB/KA z 22. 2.
2022, po predhodnem mnenju generalnega državnega tožilca
RS št. VDT-Tu-20-7/1/2022/3 s 3. 2. 2022, v postopku imenovanja
namestnika vodje Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani na
87. redni seji, ki je potekala 10. 3. 2022, sprejel naslednjo

ODLOČBO
o imenovanju namestnika vodje
Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani
Iztok Stražar, rojen 21. 4. 1981, okrožni državni tožilec
na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani, se z 10. 3. 2022
za dobo šestih let imenuje za namestnika vodje Okrožnega
državnega tožilstva v Ljubljani.
Št. Dts 63/2022-13
Ljubljana, dne 10. marca 2022
Igor Lučovnik
predsednik Državnotožilskega sveta

1001.

Odločba o imenovanju namestnice vodje
Okrožnega državnega tožilstva v Kranju

Na podlagi prvega odstavka 124. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 s spremembami) je
Državnotožilski svet na obrazložen predlog vodje Okrožnega
državnega tožilstva v Kranju št. Tu-20-7/1/2022 z 31. 1. 2022,
po predhodnem mnenju generalnega državnega tožilca RS
št. VDT-Tu-20-7/1/2022/4 s 3. 2. 2022, v postopku imenovanja
namestnice vodje Okrožnega državnega tožilstva v Kranju, na
87. redni seji, ki je potekala 10. 3. 2022, sprejel naslednjo

ODLOČBO
o imenovanju namestnice vodje
Okrožnega državnega tožilstva v Kranju
Helga Dobrin, rojena 12. 4. 1976, višja državna tožilka na
Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju, se s 7. 4. 2022 za dobo
šestih let imenuje za namestnico vodje Okrožnega državnega
tožilstva v Kranju.
Št. Dts 59/2022-11
Ljubljana, dne 10. marca 2022
Igor Lučovnik
predsednik Državnotožilskega sveta

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
1002.
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popravki) sta Senat Univerze v Ljubljani na seji dne 29. 3. 2022
in Upravni odbor Univerze v Ljubljani na seji dne 31. 3. 2022
sprejela naslednji

S P R E M E M B I   S T A T U T A
Univerze v Ljubljani
1. člen
V Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 4/17, 56/17,
56/17, 14/18, 39/18, 57/18, 66/18, 10/19, 22/19, 36/19, 47/19,
82/20, 104/20, 168/20, 54/21, 97/21, 159/21, 162/21, 163/21 –
popr. in 202/21) se spremeni 56. člen, tako da se po novem glasi:
»Habilitacijska komisija ima največ 17 članov.
V komisiji so najmanj po en predstavnik s področja biotehnike, medicine in veterine ter najmanj po dva predstavnika
s področja družboslovja, humanistike, naravoslovja, tehnike
in umetnosti, ki jih predlagajo senati članic. Član habilitacijske
komisije je tudi predstavnik študentov.
Člane habilitacijske komisije izvoli senat univerze za dobo
štirih let.
Član habilitacijske komisije je redni profesor, ki izpolnjuje
pogoje za izvolitev v senat univerze.«
2. člen
V Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 4/17,
56/17, 56/17, 14/18, 39/18, 57/18, 66/18, 10/19, 22/19, 36/19,
47/19, 82/20, 104/20, 168/20, 54/21, 97/21, 159/21, 162/21,
163/21 – popr. in 202/21) se spremeni 133. člen, tako da se
po novem glasi:
»Če je po študijskem programu predpisana izdelava pisnega zaključnega dela, ga mora študent predložiti v elektronski obliki, članica pa lahko določi tudi predložitev tiskane oblike.
Ob predložitvi zaključnega dela mora študent s pisno izjavo
potrditi, da je zaključno delo rezultat njegovega samostojnega
dela, da je tiskani izvod, kadar obstaja, identičen z elektronskim, podati soglasje za uporabo elektronske oblike pisnega
zaključnega dela študija za preverjanje s programsko opremo
za preverjanje podobnosti vsebin in na univerzo neodplačno,
neizključno, prostorsko in časovno neomejeno prenesti pravico
reproduciranja, vključno s pravico shranitve v elektronski obliki,
ter pravico dajanja pisnega zaključnega dela študija na voljo
javnosti na svetovnem spletu preko Repozitorija Univerze v
Ljubljani.
Senat univerze določi način in pravila za preverjanje
podobnosti vsebine elektronske oblike pisnega zaključnega
dela študija in ugotavljanje plagiatorstva ter pogoje za začasno
nedostopnost vsebine pisnega zaključnega dela študija.
Zaključno delo se lahko sprejme in oceni, ko so za to
izpolnjeni pogoji, predpisani s študijskim programom in pravili
članice.
Tiskani izvod zaključnega dela, kadar obstaja, se hrani v
knjižnici, elektronski izvod zaključnega dela pa v repozitoriju.
Druge oblike zaključnega dela se hranijo na primeren način, v
skladu s pravili članice.«
3. člen
Ti spremembi začneta veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Prof. dr. Emil Erjavec
predsednik UO UL

Prof. dr. Gregor Majdič
predsednik Senata UL
rektor UL

Spremembi Statuta Univerze v Ljubljani

V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter
na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12
– uradno prečiščeno besedilo, s spremembami, dopolnitvami
in popravki) in Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani
(Uradni list RS, št. 28/00, s spremembami, dopolnitvami in

1003.

Dodatek št. 14 h Kolektivni pogodbi
za elektroindustrijo Slovenije

Na podlagi 69. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost
elektroindustrije Slovenije (Uradni list RS, št. 108/05 in nasled
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nji) in Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06
in naslednji) sklepata pogodbeni stranki:
a) kot predstavnika delodajalcev:
– Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica elektronske
in elektroindustrije
– Združenje delodajalcev Slovenije g.i.z. – Sekcija za
kovine
b) kot predstavniki delojemalcev:
– Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije
– KNSS – Neodvisnost
– Svet gorenjskih sindikatov

D O D A T E K   Š T .   1 4
h Kolektivni pogodbi
za elektroindustrijo Slovenije
1. člen
TARIFNA PRILOGA
Ta tarifna priloga nadomešča 1. in 2. točko 1. člena Tarifne
priloge 1 Dodatka št. 13 h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije (Uradni list RS, št. 58/20), tako da glasita:
1. Najnižje osnovne plače za posamezne tarifne razrede
znašajo:
Tarifni razred

Najnižja mesečna osnovna plača
za 174 ur v EUR
606,30

II.

620,91

III.

681,17

IV.

767,00

V.

836,41

VI.

973,37

VII.

1.132,25

VIII.

1.292,95

IX.

1.521,23

2. Najnižji regres za letni dopust za leto 2022 znaša
1.125,00 EUR.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
(1) Z začetkom veljavnosti te tarifne priloge preneha veljati 1. člen Tarifne priloge po Dodatku št. 13.
(2) Vse ostale točke Tarifne priloge Kolektivne pogodbe
za elektroindustrijo Slovenije ostanejo nespremenjene in v
veljavi še naprej.
3. člen
Ta dodatek začne veljati in se uporabljati prvi dan nasled
njega meseca po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 23. marca 2022
Gospodarska zbornica Slovenije –
Zbornica elektronske in elektroindustrije
predsednica Upravnega odbora
Sara Čučnik
Združenje delodajalcev Slovenije –
Sekcija za kovine
podpredsednik sekcije
Anton Zvonko Kink
Sindikat kovinske in elektroindustrije
Slovenije
predsednica
Lidija Jerkič
KNSS Neodvisnost
predsednica
Evelin Vesenjak
Svet gorenjskih sindikatov
predsednica
Nežka Bozovičar
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti je dne 1. 4. 2022 izdalo potrdilo št. 02047-17/2005-57
o tem, da je Dodatek št. 14 h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na
podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list
RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 11/15.

Uradni list Republike Slovenije
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OBČINE
BOROVNICA
1004.

Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika in meril
za sofinanciranje letnega programa kulture
v Občini Borovnica

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (ZUJIK-UPB1, Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 4/10,
20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), 21. in 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 –
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE),
15. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 67/16)
ter 72. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Borovnica
(Uradni list RS, št. 56/17) je Občinski svet Občine Borovnica
na 18. redni seji dne 23. 3. 2022 sprejel

PRAVILNIK
o dopolnitvah Pravilnika in meril
za sofinanciranje letnega programa kulture
v Občini Borovnica
1. člen
S tem pravilnikom se z dopolnitvijo Pravilnika in meril
za sofinanciranje letnega programa kulture v Občini Borovnica
(Uradni list RS, št. 81/19) določijo začasni ukrepi na področju
sofinanciranja letnega programa kulture v Občini Borovnica za
leto 2022 zaradi posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19.
2. člen
V Pravilniku in merilih za sofinanciranje letnega programa
kulture v Občini Borovnica (Uradni list RS, št. 81/19) se doda
nov 11.b člen, ki se glasi:
»11.b člen
(1) Ne glede na določbo pete alineje prvega odstavka
4. člena tega pravilnika se v letu 2022 kot pogoj za sofinanciranje dejavnosti določi, da je izvajalec v celoti in pravočasno
izpolnil pogodbene obveznosti do občine na podlagi razpisa
iz leta 2019.
(2) Ne glede na določbe 7. člena tega pravilnika se v letu
2022 kot kriterije pri sofinanciranju dejavnosti določi, da se
izvajalca, ki se v letih 2019 in 2020 ne udeležuje preglednih
prireditev, uvrsti v zadnjo kakovostno skupino, ter da višino
sofinanciranja določi strokovna komisija glede na rezultate
skupine na preglednih prireditvah in izkazano aktivnost v preteklih dveh letih.
(3) Ne glede na določbe Priloge I: Merila za vrednotenje
javnih kulturnih programov, se v letu 2022 pri vrednotenju
dejavnosti skupin pri pogojih, ki določajo minimalno število
nastopov, premier, ponovitev, programov ali razstav, upošteva
izvedba v letih 2019 in 2020.
(4) Ne glede na določbe Priloge I: Merila za vrednotenje
javnih kulturnih programov, se v letu 2022 pri vrednotenju
kakovosti skupin upošteva kvalitativne programske dosežke v
letih 2019 in 2020.«
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0007-0005/2019-6
Borovnica, dne 23. marca 2022
Župan
Občine Borovnica
Bojan Čebela

1005.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena

Na podlagi Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS,
št. 67/16), Poslovnika Občinskega sveta Občine Borovnica
(Uradni list RS, št. 33/08) in Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12
– ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20
– ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) je Občinski svet Občine
Borovnica na 18. redni seji dne 23. 3. 2022 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
I.
Nepremičnini s parc. št. 1753/32 k.o. 2006 Zabočevo
(ID znak: parcela 2006 1753/32) in s parc. št. 1753/33 k.o.
Zabočevo (ID znak: parcela 2006 1753/33) se odvzame status
grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
II.
Navedene nepremičnine izgubijo status grajenega javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti
občinska uprava.
Občinska uprava bo po pravnomočnosti ugotovitvene odločbe o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra, pristojnemu
okrajnemu sodišču podala predlog, da se na nepremičninah
iz prve točke tega člena iz zemljiške knjige izbriše zaznamba
grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0010/2021-2
Borovnica, dne 23. marca 2022
Župan
Občine Borovnica
Bojan Čebela

DOBREPOLJE
1006.

Zaključni račun proračuna Občine Dobrepolje
za leto 2021

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617,
13/18 in 195/20 – odl. US), 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 –
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE)
ter Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 107/20 (UPB2))
je občinski svet na 19. redni seji dne 29. 3. 2022 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Občine Dobrepolje za leto 2021
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dobrepolje
za leto 2021.
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2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Dobrepolje za leto
2021 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je
podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance
prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter
računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih
in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine
Dobrepolje za leto 2021.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Dobrepolje za leto
2021 obsega:
A.
I.
70

71

72

73
74

II.
40

41

42
43

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki in prispevki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije in iz drugih držav
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi
431 Investicijski transferi pravnim
in fiz. osebam, ki niso pror. uporabniki

4.295.909
3.832.349
3.220.418
2.810.300
314.015
96.103
0
611.930
360.968
7.357
61.519
27.910
154.176
52.155
47.906

III.
B.
IV.
75

V.
44

VI.
C.
VII.
50
VIII.
55

4.249
3.000
3.000
408.406

IX.

408.406

XII.

0
3.934.574
1.104.114
286.223
47.760
744.141
25.990
0
1.584.467
131.452

X.
XI.

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
ali PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POS.
IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV
PREJETA VRAČILA DANIH POS.
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
750 Prejeta vračila danih posojil –
od posameznikov
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
PREJETA MINUS DANA POSO.
IN SPREMEM. KAPITAL.DELEŽ. (IV.-V.)
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
ODPLAČILA DOLGA
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
31. 12. 2021 (del 9009 – Splošni sklad
za drugo)

6.292
361.335

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
264.197
264.197
264.197
97.138
–264.197
–361.335
502.244

4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Dobrepolje za leto
2021 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni
in posebni del, poročilo o izvajanju načrta razvojnih programov
ter dodatne obrazložitve s prilogami, se objavijo na spletni
strani občine.
Št. 410-0006/2022-11
Videm, dne 29. marca 2022
Župan
Občine Dobrepolje
Igor Ahačevčič

869.151
104.069
479.796
1.101.135
1.101.135
144.858
0
138.566

1007.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Dobrepolje

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96, 36/00 in 127/06 – ZJCP), 40. in 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09
– popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16,

Uradni list Republike Slovenije
49/16 – popr., 25/17 – ZVaj in 207/21 – ZOFVI-N) in 14. člena
Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 107/20 – UPB2)
je občinski svet na 19. redni seji dne 29. 3. 2022 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Dobrepolje
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Dobrepolje (Uradni list RS, št. 9/16 –
UPB1); v nadaljevanju odlok, se črta četrta alineja 1. člena
tako, da se na novo glasi:
»S tem odlokom Občina Dobrepolje, s sedežem Videm
35, 1312 Videm - Dobrepolje (v nadaljevanju besedila: ustanovitelj), ustanavlja na področju osnovnega šolstva, vzgoje in
varstva predšolskih otrok javni vzgojno-izobraževalni zavod
Osnovna šola Dobrepolje (v nadaljevanju: zavod), v čigar sestavo sodijo:
– Podružnična šola Kompolje,
– Podružnična šola Struge,
– VVE Ringaraja Videm.«
2. člen
V četrtem odstavku 2. člena odloka se v prvi alineji spremeni naslov in črta četrta alineja tako, da se le-ta na novo glasi:
»V sestavo OŠ Dobrepolje sodijo poleg centralne šole na
sedežu zavoda še:
– Podružnična šola Kompolje, Kompolje 75, 1312 Videm
- Dobrepolje,
– Podružnična šola Struge, Lipa 16, 1313 Struge,
– VVE Ringaraja, Videm 80, 1312 Videm - Dobrepolje.«
3. člen
V 10. členu odloka se črta četrta točka in spremeni drugi
stavek tretjega odstavka tako, da se na novo glasita:
»4. Šolski okoliš za VVE Ringaraja je celotna Občina
Dobrepolje.«
»V matični enoti se vpisuje otroke v osnovno šolo ter v
dnevno varstvo in druge oblike oskrbe otrok za šolske okoliše
centralne šole, PŠ Kompolje in enoto vrtca.«
4. člen
16. člen se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki
staršev.
Svet zavoda šteje 9 članov, ki jih sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 3 predstavniki delavcev zavoda,
– 3 predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed
delavcev občinske uprave ali občinskih organov ter občanov
posameznih naselij šolskega ali vzgojno-izobraževalnega okoliša. Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku, ki ga določa zakon in ta
odlok.
Oseba, ki opravlja funkcijo direktorja, ravnatelja oziroma
pomočnika ravnatelja, ne more voliti in biti izvoljena oziroma
imenovana v svet zavoda.
Predstavnike delavcev zavoda se voli:
– iz vrst delavcev VVE Ringaraja – 1 član,
– iz vrst delavcev, ki so pretežno zaposleni na razredni
stopnji – 1 član,
– iz vrst delavcev, ki so pretežno zaposleni na predmetni
stopnji – 1 član.
Predstavnike staršev pa volijo starši na svetu staršev:
– iz vrst staršev učencev, ki obiskujejo šolo na Vidmu
– 1 član,
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– iz vrst staršev otrok, ki obiskujejo VVE Ringaraja –
1 član,
– iz vrst staršev učencev iz PŠ, ki se menjavajo – 1 član.
V prvem mandatu je predstavnik PŠ Struge, v drugem
predstavnik PŠ Kompolje.
Člani sveta na ustanovni seji izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika.
Svet odloča z večino glasov svojih članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta je ista
oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan
s statusom njihovih otrok (učencev oziroma varovancev) v
zavodu.
Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status njegovemu otroku kot status predšolskega otroka v VVE
Ringaraja, oziroma status učenca v šoli, katero predstavlja
predstavnik staršev v svetu zavoda.«
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 601-0001/2022
Videm, dne 29. marca 2022
Župan
Občine Dobrepolje
Igor Ahačevčič

1008.

Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti
humanitarnih in invalidskih organizacij
v Občini Dobrepolje

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12
– ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in
14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 107/20
– UPB2) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 19. redni seji
dne 29. 3. 2022 sprejel

PRAVILNIK
o sofinanciranju dejavnosti humanitarnih
in invalidskih organizacij v Občini Dobrepolje
I SPLOŠNO
1. člen
S tem pravilnikom se določi upravičence, pogoje, merila
in razdelitev sredstev za sofinanciranje programov, projektov in
dejavnosti, ki so lokalnega pomena na področju humanitarnih
in invalidskih dejavnosti in jih iz javnih sredstev sofinancira Občina Dobrepolje. Letni obseg razpoložljivih sredstev se določi v
vsakoletnem proračunu občine.
II UPRAVIČENCI IN POGOJI
2. člen
Upravičenci do finančnih sredstev po tem pravilniku (v
nadaljevanju: izvajalci) so:
– ustanove, društva, združenja in organizacije, ki so registrirane za izvajanje socialno-humanitarnih dejavnosti,
– dobrodelne organizacije ustanovljene v skladu z zakonom, ki delujejo kot prostovoljne in neprofitne organizacije, z
namenom da bi reševale socialne stiske in težave občanov,
– v skladu z zakonom ustanovljene prostovoljne in neprofitne invalidske organizacije.

Stran

3062 /

Št.

49 / 8. 4. 2022

Za izvajalce programov se po tem pravilniku ne štejejo
javni zavodi in organizacije, registrirane na podlagi Zakona o
gospodarskih družbah.
3. člen
Izvajalci iz drugega člena tega pravilnika morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje dejavnosti iz prvega člena
najmanj eno leto pred vložitvijo zahtevka,
– imajo sedež v Občini Dobrepolje,
– imajo sedež izven Občine Dobrepolje, a so njihovi
člani tudi občani občine in se njihova dejavnost izvaja tudi na
območju občine,
– imajo urejeno evidenco članstva, če gre za organizacije
s članstvom,
– nimajo neporavnanih obveznosti do občine in so v preteklih letih izpolnjevali pogodbene obveznosti,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske in kadrovske
pogoje za izvajanje dejavnosti,
– svojo dejavnost opravljajo neprofitno.
4. člen
Sredstva so dostopna vsem potencialnim izvajalcem za
naslednje vsebine na področju humanitarnih in invalidskih dejavnosti:
– programe humanitarnih organizacij, s katerimi rešujejo
oziroma blažijo socialne stiske in težave posameznikov in
skupin,
– posebne socialne programe in storitve invalidskih organizacij, s katerimi prispevajo k realizaciji pravic človeka, občana
in nediskriminaciji invalidov,
– druge programe in projekte društev in organizacij, ki
vsebujejo elemente skrbi za reševanje socialnih, materialnih
stisk in težav občanov.
5. člen
Sredstva, ki se razdelijo na podlagi tega pravilnika, niso
namenjena za sofinanciranje:
– nakupa opreme, investicij in investicijskega vzdrževanja,
– materialnih stroškov za pogostitve, nakup reprezentančnih daril, potnih stroškov prijaviteljev,
– programov in projektov, ki so sofinancirani iz drugih
razpisov občine oziroma proračunskih postavk.

Uradni list Republike Slovenije
III POSTOPEK ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
6. člen
Finančna sredstva se izvajalcem dodelijo na podlagi javnega poziva objavljenega na spletni strani občine. Postopek vodi
tričlanska komisija. Vloge obravnava najmanj enkrat letno do
porabe proračunskih sredstev. Komisija obravnava popolne in v
roku prispele prijave v skladu z določili tega pravilnika in pripravi
predlog razdelitve sredstev. Višino sredstev določi na podlagi
doseženega števila točk iz meril in kriterijev ter zagotovljenih
sredstev v proračunu. O dodelitvi sredstev se odloči s sklepom.
Izvajalci morajo oddati vlogo na objavljenih obrazcih in
predložiti zahtevana dokazila in priloge, ki so navedene v prijavi
in v pogodbi.
Občina sklene pogodbo z izvajalci v 30 dneh od vročitve
sklepa, v kateri se med drugim opredeli višino in namen sofinanciranja ter način nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev. V petnajstih dneh po prejemu pogodbe morajo
izvajalci podpisani izvod pogodbe vrniti občinski upravi. Če s
strani izvajalca podpisana pogodba ni vrnjena v tem roku, se
šteje, da je izvajalec odstopil od vloge za sofinanciranje programov in projektov.
IV NADZOR
7. člen
Izvajalci programov so dolžni izvajati sofinancirane dejavnosti le za namene določene v pogodbi. Vlogi je potrebno predložiti dokazila o namenski porabi sofinanciranih sredstev. Občinska uprava lahko kadarkoli preveri namensko porabo sredstev.
V primeru, ko:
– izvajalec namerno onemogoča nadzor nad izvajanjem
pogodbe,
– se ugotovi, da je izvajalec v prijavi na poziv in med nadzorom navajal neresnične podatke, ponarejene dokumente ali
slikovno gradivo ter fiktivna finančna dokazila,
– se ugotovi nenamenska poraba sredstev s strani izvajalcev programa, se sofinanciranje takoj ustavi in je dolžan
vrniti prejeta proračunska sredstva v občinski proračun skupaj
z zakonitimi zamudnimi obrestmi, obračunanimi od datuma
prejema sredstev. Če izvajalec proračunskih sredstev ne vrne
v določenem roku, se izvede postopek izterjave.
V. MERILA IN KRITERIJI
8. člen
Merila in kriteriji za dodelitev točk:

Humanitarna dejavnost
1. Sedež organizacije in delovanje:
1.1. v Občini Dobrepolje
1.2. izven Občine Dobrepolje in so vanj vključeni člani s stalnim prebivališčem v občini
– število članov iz Občine Dobrepolje do 20
– število članov iz Občine Dobrepolje nad 20
2. Materialna pomoč posameznikom in družinam
3. Finančna pomoč posameznikom in družinam
4. Izobraževanje prostovoljcev (stroški prevozov) in prevoz hrane iz skladišč
Invalidska dejavnost točke
1. Sedež organizacije in delovanje:
1.1. v Občini Dobrepolje
1.2. izven Občine Dobrepolje in so vanj vključeni člani s stalnim prebivališčem v občini
– število članov iz Občine Dobrepolje do 20
– število članov iz Občine Dobrepolje nad 20
2. Preprečevanje in blaženje socialnih ter psihičnih posledic invalidnosti
3. Usposabljanje za aktivno življenje in delo invalidov
4. Programi za ohranjanje zdravja in drugi rehabilitacijski programi invalidov

točke
250
50
150
350
350
300

250
50
150
150
150
150
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Komisija lahko v javnem pozivu za vsako proračunsko
leto določi še podrobnejšo razlago meril in kriterijev za izbor
programov in projektov sofinanciranja.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0007/2021
Videm, dne 29. marca 2022
Župan
Občine Dobrepolje
Igor Ahačevčič

1009.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 247. člena v povezavi z 245. členom Zakona o
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 14. člena Statuta
Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 107/20 – UPB2) je Občinski
svet Občine Dobrepolje na 19. redni seji dne 29. 3. 2022 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na parceli
številka: 1763/17, k. o. 1567 – Potiskavec v izmeri 19 m².
II.
Nepremičnina iz prve točke tega sklepa postane lastnina
Občine Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm - Dobrepolje.
III.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 478-0005/2022
Videm, dne 29. marca 2022
Župan
Občine Dobrepolje
Igor Ahačevčič

DOL PRI LJUBLJANI
1010.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dol
pri Ljubljani

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17,
22/18, 86/21 – odl. US in 123/21), 15. člena Statuta Občine Dol
pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/18 – UPB2) in 6. člena Zakona
o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04), je
Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 4. dopisni seji dne
28. 3. 2022 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva
in podeželja v Občini Dol pri Ljubljani
1. člen
V 1. členu Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Dol pri Ljubljani (Uradni list
RS, št. 199/21) se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
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»Sredstva po tem pravilniku se dodelijo za:
– državne pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU)
št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst
pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju
za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108
Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L 193, 1. 7. 2014,
str. 1–75) [v nadaljnjem besedilu: Uredba 702/2014/EU] ter
– pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU)
št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov
107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči
de minimis (Besedilo velja za EGP) (UL L 352, 24. 12. 2013,
str. 1–8) [v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU].«
2. člen
V 4. členu se alineja (D) prvega odstavka spremeni tako,
da se glasi:
»kmetijski proizvod« pomeni proizvode s seznama v Prilogi I k Pogodbi, razen ribiških proizvodov in proizvodov iz
ribogojstva s seznama v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1379/2013
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o
skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES)
št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000
(UL L 354, 28. 12. 2013, str. 1–21) [v nadaljnjem besedilu:
Uredba 1379/2013/EU];«
V 4. členu se črtata alineja (B) in (U).
3. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Upravičenci do pomoči so pravne in fizične osebe – nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev, imajo aktivno številko KMG-MID, ki je dejavna, kar se izkaže z računom
prodaje kmetijskih proizvodov (npr. mleko, govedo, zelenjava)
in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo
na območju Občine Dol pri Ljubljani.«
4. člen
V 12. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, določeni
v 13. in 14. členu tega pravilnika, ne smejo preseči najvišjih zneskov pomoči določenih v 4., 14. in 24. členu Uredbe
702/2014/EU ne glede na to ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali pa se delno
financira iz sredstev EU.«
V 12. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Pomoč izvzeta z Uredbo 702/2014/EU, se ne kumulira s
plačili iz drugega odstavka 81. člena in 82. člena Uredbe (EU)
št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi
Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L 347, 20. 12. 2013,
str. 487–548) v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila
s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek
pomoči, ki sta določena v Uredbi 702/2014/EU.«
5. člen
V 13. členu se tretja alineja sedmega odstavka spremeni
tako, da se glasi:
»za naložbo, v zvezi s katero mora biti opravljena presoja
vplivov na okolje na podlagi Direktive 2011/92/EU Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o presoji vplivov
nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (UL L 26, 28. 1.
2012, str. 1–21) [v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2011/92/EU],
mora biti okoljevarstveno soglasje predloženo z vlogo za pridobitev pomoči;«
V 13. členu se trinajsti odstavek spremeni tako, da se
glasi:
»Upravičenci do pomoči so posamezna kmetijska
gospodarstva ali več kmetijskih gospodarstev vključenih v
skupno naložbo (pašna skupnost, agrarna skupnost), ki so
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vpisana v register kmetijskih gospodarstev. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov se mora izvajati na najmanj 0,5 ha
kmetijskih zemljišč v uporabi na območju Občine Dol pri
Ljubljani.«
6. člen
V 18. členu se spremeni poimenovanje člena tako, da
se glasi:
»(Ukrep 3: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje
kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko
dejavnost na kmetiji – de minimis)«
V 13. členu se za prvim odstavkom doda nov odstavek,
ki se glasi:
»Upravičenci do pomoči so posamezna kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki
se ukvarjajo s predelavo in trženjem oziroma z nekmetijskimi
dejavnostmi in katerih naložba se izvaja na območju Občine
Dol pri Ljubljani.«
V 13. členu se tretja alineja petega odstavka spremeni
tako, da se glasi:
»za naložbo, v zvezi s katero mora biti opravljena presoja vplivov na okolje na podlagi Direktive 2011/92/EU, mora
biti okoljevarstveno soglasje predloženo z vlogo za pridobitev
pomoči;«
7. člen
V 19. členu se spremeni poimenovanje člena tako, da
se glasi:
»(Ukrep 4: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na
področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in
trženja – de minimis)«
V 19. členu se za prvim odstavkom doda nov odstavek,
ki se glasi:
»Pravne in fizične osebe ter njihovi družinski člani, ki se
ukvarjajo z nekmetijsko dejavnostjo ter predelavo ali trženjem
na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih
gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu najmanj 1 ha
kmetijskih površin na območju Občine Dol pri Ljubljani.«
8. člen
V 23. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi:
»Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik
o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 48/08).«
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 331-0011/2021-2
Dol pri Ljubljani, dne 28. marca 2022
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Željko Savič

GROSUPLJE
1011.

Odlok o turističnih vodnikih na turističnem
območju Občine Grosuplje

Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni
list RS, št. 13/18) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni
list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje na 17. redni seji dne 23. 3. 2021 sprejel
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ODLOK
o turističnih vodnikih na turističnem območju
Občine Grosuplje
1. člen
S tem odlokom Občina Grosuplje predpisuje naslednje
vsebinske določbe tega odloka, in sicer:
1. Opredelitev pojma turistični vodnik turističnega območja,
2. Strokovna usposobljenost turističnega vodnika turističnega območja,
3. Register turističnih vodnikov turističnega območja,
4. Izvajanje, naročilo in evidenca turističnih vodenj,
5. Nadzor nad opravljenimi vodenji,
6. Prehodne in končne določbe.
Lokalno turistično vodniško službo v Občini Grosuplje
organizira in vodi s tem odlokom pooblaščena organizacija, to
je Zavod za turizem in promocijo »Turizem Grosuplje« (v nadaljevanju: Turizem Grosuplje).
I. OPREDELITEV POJMA TURISTIČNI VODNIK
TURISTIČNEGA OBMOČJA
2. člen
Turistični vodnik turističnega območja je fizična oseba, ki
je za to strokovno usposobljena po tem odloku in je vpisana
v register turističnih vodnikov turističnega območja na Občini
Grosuplje.
Vodenje po prejšnjem odstavku ne izključuje turističnega
vodenja, organiziranega v skladu s 36., 37. in 38. členom Zakona o spodbujanju razvoja turizma.
Turistični vodnik turističnega območja domačim in tujim obiskovalcem Občine Grosuplje razkazuje in strokovno
pojasnjuje naravne lepote, kulturno-zgodovinske spomenike,
zgodovino, umetniška dela, etnografske in druge znamenitosti
Občine Grosuplje.
Za turistične vodnike turističnega območja se po tem odloku ne štejejo strokovni delavci v muzejih, galerijah, turistično
informacijskih centrih in podobnih subjektih, ki opravljajo vodenja v sklopu svoje redne zaposlitve.
Prav tako se za lokalnega turističnega vodnika po tem
odloku ne štejejo interpretatorji naravne in kulturne dediščine.
II. STROKOVNA USPOSOBLJENOST TURISTIČNEGA
VODNIKA TURISTIČNEGA OBMOČJA
3. člen
Dejavnost turističnega vodenja na turističnem območju
Občine Grosuplje lahko opravlja oseba, ki izpolnjuje naslednje
pogoje:
– da ima najmanj V. stopnjo izobrazbe,
– aktivno znanje slovenskega jezika, zaželeno znanje
tujega jezika,
– uspešno opravi tečaj strokovne usposobljenosti za turističnega vodnika turističnega območja in
– je vpisana v register turističnih vodnikov turističnega
območja Občine Grosuplje.
Turistični vodnik, ki ima veljavno licenco ministrstva, pristojnega za turizem, se lahko z izpolnjevanjem pogojev iz
prvih treh alinej prejšnjega odstavka, vpiše v register lokalnih
turističnih vodnikov turističnega območja Občine Grosuplje in
pridobi izkaznico za turističnega vodnika turističnega območja
na območju Občine Grosuplje.
Določbe iz prvega odstavka ne veljajo za opravljanje
dejavnosti turističnega vodnika:
– kadar tuj državljan spremlja organizirane skupine obiskovalcev, ki so začeli svoje potovanje zunaj Republike Slovenije;
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– če so za vodenje z zakonom določena posebna znanja
in delo vodnika opravljajo v okviru svoje službe (vodenje v
muzejih, galerijah, šolah, spomenikih in drugih objektih ipd.),
– za planinske in jamske vodnike ter vodnike po učnih
poteh;
– kadar je za vodenje možno pridobiti dovoljenje ali soglasje na podlagi posebnega programa usposabljanja, ki ga
potrdi pristojni strokovni organ in h kateremu je dalo soglasje
ministrstvo, pristojno za turizem.
4. člen
Kandidat izpolni pogoj iz tretje alineje prvega odstavka
3. člena po uspešno opravljenem usposabljanju, ki ga pripravi
Turizem Grosuplje.
Strokovno usposabljanje za turističnega vodnika turističnega območja se zaključi s strokovnim preizkusom znanja, ki
ga ocenjuje komisija Turizma Grosuplje. Komisijo s sklepom
ustanovi Turizem Grosuplje. Oseba, ki uspešno opravi preizkus, pridobi naziv »Turistični vodnik na turističnem območju
občine Grosuplje«.
Oseba, ki ni uspešno opravila strokovnega preizkusa znanja, lahko v roku 30 dni ponovno pristopi k preizkusu znanja.
III. REGISTER TURISTIČNIH VODNIKOV
TURISTIČNEGA OBMOČJA
5. člen
Osebe, ki jim je bilo izdano potrdilo o strokovni usposobljenosti za turističnega vodnika turističnega območja, se
morajo pred pričetkom opravljanja dejavnosti vpisati v register
turističnih vodnikov turističnega območja, ki ga vodi Občina
Grosuplje, kjer dobijo izkaznico z veljavnostjo treh let. Po
preteku treh let se veljavnost izkaznice podaljša za obdobje
treh let, pod pogojem, da na njegovo delo turističnega vodnika
turističnega območja ni bilo pritožb in da je imel v treh letih
najmanj šest turističnih vodenj. V nasprotnem primeru je za
ponovni vpis v register turističnih vodnikov turističnega območja potrebna ponovna udeležba na tečaju za turističnega
vodnika turističnega območja in uspešno opravljen strokovni
preizkus.
Register iz prvega odstavka tega člena vsebuje naslednje
podatke:
– osebno ime in naslov stalnega prebivališča turističnega
vodnika,
– število dni vodenja na turističnem območju v preteklem
koledarskem letu,
– podatke o strokovnem znanju in usposobljenosti,
– s pisnim soglasjem turističnega vodnika lahko tudi njegove kontaktne podatke (e-naslov, številka telefona).
Register iz prvega odstavka tega člena je javen in dostopen prek spletnih strani občine, ki vodi register. Pri podatkih o
naslovu prebivališča turističnega vodnika turističnega območja
je javen le podatek o kraju stalnega prebivališča, ne pa tudi o
naselju, ulici, hišni številki in številki stanovanja.
Izkaznica iz prvega odstavka tega člena je pravokotne
oblike v velikosti 9 x 5 cm z natisnjenim logotipom Turizma
Grosuplje grbom Občine Grosuplje, in vsebuje:
– ime in priimek vodnika ter njegovo fotografijo,
– zaporedno evidenčno številko iz registra,
– datum izdaje izkaznice, žig in podpis odgovorne osebe
Turizma Grosuplje,
– veljavnost izkaznice.
6. člen
Dejavnost vodenja lahko opravljajo samo tisti vodniki, ki
imajo veljavno izkaznico, ki jo izda Turizem Grosuplje. Turistični
vodnik mora biti primerno urejen in opremljen. Pri vodenju mora
obvezno nositi veljavno izkaznico na vidnem mestu, sicer se ga
skladno s tem odlokom kaznuje.
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7. člen
Dejavnost turističnega vodnika lahko v Občini Grosuplje
opravlja tudi oseba, ki je vpisana v register turističnih vodnikov
pri pristojnem ministrstvu oziroma ima o tem ustrezno izkaznico, če turistična agencija oziroma organizirana skupina ne
naroči lokalnega turističnega vodnika.
8. člen
Turistične vodnike, ki:
– so kršili zakonska določila iz delovnega področja,
– so v svojih poročilih navajali vodenja, ki jih niso izvedli
oziroma druge napačne podatke,
– so bili deležni po ugotovitvi komisije več upravičenih
kritik in pritožb zaradi nekakovostnega vodenja ali
– več kot tri leta niso opravljali dejavnosti turističnega
vodenja na turističnem območju Občine Grosuplje,
lahko Turizem Grosuplje s sklepom izbriše iz registra lokalnih
turističnih vodnikov.
Za nekakovostno vodenje iz četrte alineje prvega odstavka se šteje, če je bila v roku 15 dni po opravljenem vodenju na
delo turističnega vodnika vložena utemeljena pisna pritožba s
strani organizirane skupine oziroma uporabnika vodenja in je
na njegovo delo evidentiran dokazan prekršek po tem odloku.
Pisna pritožba zoper vodenje se vloži na sedež Turizma
Grosuplje. Če pritožba prispe, Turizem Grosuplje o njej obvesti
turističnega vodnika, ki je vodenje opravljal. Ta se mora v osmih
dneh od prejema obvestila o pritožbi, pisno odzvati z utemeljitvijo. O utemeljenosti pritožbe odloča komisija, ki jo s sklepom
ustanovi Turizem Grosuplje.
IV. IZVAJANJE, NAROČILO IN EVIDENCA
TURISTIČNIH VODENJ
9. člen
Ko Turizem Grosuplje prejme naročilo za turistično vodenje, določi tudi turističnega vodnika glede na potrebe naročnika
in mu izda nalog za vodenje.
Za opravljeno vodenje vodniki dobijo plačilo, ki ga prejmejo preko Turizma Grosuplje. Poročilo o opravljenih vodenjih
na predpisanem obrazcu Turizma Grosuplje, nalog in dnevnik
vodenja z evidenco opravljenih ur vodenja, so podlaga za
izplačilo in se arhivirajo. Celotno dokumentacijo vodnik odda
Turizmu Grosuplje najkasneje v roku sedmih dni, šteto od
dneva zaključka posameznega vodenja.
V soglasju s Turizmom Grosuplje lahko naročila za vodenje po območju Občine Grosuplje sprejemajo tudi turistična
društva, lokalni turistični vodniki neposredno ali druge organizacije, ki se ukvarjajo s turistično dejavnostjo.
10. člen
Cenik oziroma cene programov lokalnega vodenja turističnega območja Občine Grosuplje in višino plačila lokalnim
turističnim vodnikom sprejme Svet Zavoda Turizma Grosuplje.
Lokalna turistična vodenja se izvajajo v sklopu rednih in
naročenih vodenj. Naročila za vodenje sprejemajo:
– Turizem Grosuplje,
– društva, zveze ter organizacije, ki se ukvarjajo s turistično dejavnostjo,
– lokalni turistični vodniki neposredno.
Vsa sprejeta naročila vodenja morajo prejemniki naročil,
pred izvedbo vodenja sporočiti Turizmu Grosuplje, ki naročnikom vodenja izda račun za opravljanje storitev, navedene v
tretjem odstavku 2. člena tega odloka, po veljavnem ceniku in v
primeru, da je naročilo sprejeto v skladu s prvo ali drugo alinejo
prejšnjega odstavka zagotovi lokalnega turističnega vodnika.
Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki
izvaja ogled na turističnem območju Občine Grosuplje, mora
zagotoviti turističnega vodnika, ki je vpisan v register turističnih
vodnikov turističnega območja Občine Grosuplje oziroma ki ima
veljavno licenco ministrstva, pristojnega za turizem.
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11. člen
Za kvalitetno opravljena vodenja se šteje, če v roku petnajst dni po opravljenem vodenju ni pisnih pritožb s strani
obiskovalcev/uporabnikov vodenja.
Če pisna pritožba prispe, se o njej obvesti lokalnega
turističnega vodnika, ki je vodenje opravljal. Ta se mora v roku
osmih dni pisno odzvati na pritožbo. O utemeljenosti pritožbe
odloča Turizem Grosuplje.
12. člen
Nadzor nad izvajanjem dela turističnih vodnikov turističnega območja opravljajo pristojne strokovne osebe Turizma
Grosuplje. O vsebini pritožb oziroma o preklicu veljavnosti
licence odloča Turizem Grosuplje.
V. NADZOR, KAZNI IN PREKRŠKI
13. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka in izrekanje kazni v skladu
z zakonskimi določili in tem odlokom izvaja pristojni medobčinski inšpekcijski organ in medobčinsko redarstvo v okviru svojih
pooblastil, ki imata v primeru ugotovljenih nepravilnosti pravico
in dolžnost:
– odrediti ukrep za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga določita,
– izvesti postopke v skladu z zakonom o prekrških.
Turistični vodnik turističnega območja se je dolžan predstaviti z veljavno izkaznico, ki jo je prejel po uspešno opravljenem preizkusu znanja za turistične vodnike oziroma z izkaznico, ki jo je prejel od ministrstva pristojnega za turizem.
14. člen
Z globo 100,00 EUR se za prekršek kaznuje posameznik,
če med opravljanjem dejavnosti turističnega vodenja ne nosi
izkaznice turističnega vodnika na vidnem mestu.
Z globo 200,00 EUR se za prekršek kaznuje pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik, ki izvaja ogled in ne
zagotavlja turističnega vodnika, ki je vpisan v register turističnih
vodnikov turističnega območja Občine Grosuplje.
Z globo 100,00 EUR se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo od 400 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če opravlja poklic turističnega vodnika za turistično
območje Občine Grosuplje, ne da bi izpolnjeval pogoje iz
drugega odstavka 39. člena Zakona o spodbujanju razvoja
turizma.
Zbrane globe so prihodek občinskega proračuna.
Kazenske določbe, navedene v tem členu ne veljajo za turistično vodenje, ki je organizirano skladno s 37. in 38. členom
Zakona o spodbujanju razvoja turizma.
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČILA
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok
o lokalnih turističnih vodnikih na območju Občine Grosuplje
(Uradni list RS, št. 100/05).
Št. 007-1/2022-2
Grosuplje, dne 23. marca 2022
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič

Uradni list Republike Slovenije
1012.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Louisa Adamiča
Grosuplje

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 40. in
41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo,
36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF,
57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVa,
13/21 in 207/21) ter 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni
list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje na 17. seji
dne 23. 3. 2022 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje (Uradni list
RS, št. 14/17, 79/19 in 12/20 – popr.) se 15. člen spremeni
tako, da glasi:
»15. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki
staršev.
Svet zavoda šteje devet članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– trije predstavniki delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed
delavcev občinske uprave ali občinskih organov ter občanov.
Predstavniki ustanovitelja ne morejo biti zaposleni v zavodu.
Predstavnike delavcev zavoda se voli izmed delavcev zavoda tako, da se zagotovi njihova enakomerna zastopanost v
svetu, in sicer iz matične šole v Grosupljem, Tovarniška cesta 14
z dislocirano enoto Adamičeva cesta 29 dva člana, enega izmed
zaposlenih na predmetni, drugega pa na razredni stopnji, iz ostalih treh podružničnih šol pa enega skupnega člana.
Eden izmed predstavnikov delavcev je lahko administrativni oziroma tehnični delavec.
V prvem mandatu je tretji predstavnik delavcev v svetu
zavoda iz podružnične šole Št. Jurij, v drugem iz podružnične
šole Žalne, v tretjem pa podružnične šole Kopanj. Predstavnike
zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa zakon in ta odlok.
Oseba, ki opravlja funkcijo direktorja, ravnatelja oziroma
pomočnika ravnatelja, ne more voliti in biti izvoljena oziroma
imenovana v svet.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev. Predstavniki staršev se v svetu zavoda izmenjujejo tako, da imata
matična šola v Grosupljem, Tovarniška cesta 14 in dislocirana
enota Adamičeva cesta 29 po enega člana, ostale tri podružnične šole pa enega skupnega člana v svetu zavoda. V prvem
mandatu je predstavnik staršev v svetu zavoda iz podružnične
šole Kopanj, v drugem iz podružnične šole Št. Jurij in v tretjem
iz podružnične šole Žalna. Mandat predstavnikov staršev v
svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok (učencev)
v zavodu.
Člani sveta na konstitutivni seji izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika.
Svet odloča z večino glasov svojih članov. Mandat članov
sveta traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko
izvoljena le dvakrat zaporedoma.«

Uradni list Republike Slovenije

Št.

2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 601-1/97
Grosuplje, dne 23. marca 2022
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič

IDRIJA
1013.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Idrija za leto 2022

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1,
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 40. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), Zakona o
financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11,
14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE in
189/20 – ZFRO, 207/21), 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13,
13/19, 202/20) je Občinski svet Občine Idrija na 27. redni seji
dne 31. 3. 2022 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu
Občine Idrija za leto 2022
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Idrija za leto 2022 (Uradni
list RS, št. 191/20) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako,
da se glasi:
»Splošni del proračuna za leto 2022 se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih (€):
KONTO

OPIS

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70
DAVČNI PRIHODKI
700
Davki na dohodek in dobiček
703
Davki na premoženje
704
Domači davki na blago in storitve
71
NEDAVČNI PRIHODKI
710
Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711
Takse in pristojbine
712
Globe in druge denarne kazni
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
714
Drugi nedavčni prihodki
72
KAPITALSKI PRIHODKI
720
Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722
Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih
sredstev

Proračun
leta 2022

17.397.054
12.407.491
10.583.918
9.064.949
1.273.642
245.327
1.823.573
1.577.803
10.300
51.500
15.310
168.660
1.687.546
518.546
1.169.000

73
730
74
740
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PREJETE DONACIJE
2.000
Prejete donacije iz domačih virov
2.000
TRANSFERNI PRIHODKI
3.295.017
Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
3.131.254
741
Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU
163.763
78
PREJETA SREDSTVA
IZ EVROPSKE UNIJE
5.000
787
Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij
5.000
II. SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43+45)
17.042.391
40
TEKOČI ODHODKI
6.024.812,46
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
950.573,07
401
Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
144.889,48
402
Izdatki za blago in storitve
4.651.049,91
403
Plačila domačih obresti
49.000
409
Rezerve
229.300
41
TEKOČI TRANSFERI
5.374.693,42
410
Subvencije
43.200
411
Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
3.225.320
412
Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
614.081,42
413
Drugi tekoči domači transferi
1.492.092
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
5.290.885,12
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev 5.290.885,12
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
352.000
431
Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso
proračunski uporabniki
187.000
432
Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
165.000
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ)
354.663
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
3.677
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV
3.677
750
Prejeta vračila danih posojil
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
3.677
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
0
VI. PREJETA MINUS DANA
POSOJILA IN SPREMEMBA
KAPITALSKIH DELEŽEV
3.677
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
1.516.335
50
ZADOLŽEVANJE
1.516.335
500
Domače zadolževanje
1.516.335
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)
55
ODPLAČILA DOLGA
1.838.757
550
Odplačila domačega dolga
1.838.757
IX. SPREMEMBA STANJA
SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
35.918
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–322.422
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XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+X.-IX.)
XII. STANJE SREDSTEV
NA RAČUNIH NA DAN
31. 12. PRETEKLEGA LETA

Uradni list Republike Slovenije
–354.663
–35.918
«

2. člen
Sprememba posebnega dela proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrta razvojnih programov je
priloga k temu odloku in se objavi na spletni strani Občine Idrija.
3. člen
Prvi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občina Idrija se bo v letu 2022 dolgoročno zadolžila za
1.516.335 € za investicije, predvidene v občinskem proračunu.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0018/2020
Idrija, dne 31. marca 2022
Župan
Občine Idrija
Tomaž Vencelj

ILIRSKA BISTRICA
1014.

Spremembe in dopolnitve Statuta Javnega
podjetja Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o.

Na podlagi 21. člena in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 –
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE),
3. člena, 6. člena, 7. člena in 25. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO,
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 7. člena in 14. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS,
št. 189/20) ter Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o. (Uradni list RS,
št. 38/10 s spremembami) je Občinski svet Občine Ilirska
Bistrica na 22. seji dne 31. 3. 2022 sprejel

S P R E M E M B E   
I N   D O P O L N I T V E   S T A T U T A
Javnega podjetja Komunala
Ilirska Bistrica, d.o.o.
1. člen
S temi Spremembami in dopolnitvami Statuta Javnega
podjetja Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o. se spremeni in dopolni
Statut Javnega podjetja Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o. (Uradni list RS, št. 42/10 s spremembami), v nadaljevanju: Statut.
2. člen
Spremeni se 27. člen Statuta tako, da se glasi:
»27. člen
Za direktorja javnega podjetja je lahko imenovan kandidat, ki poleg z zakonom določenih pogojev izpolnjuje še
naslednje pogoje:
a) splošne pogoje
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,

– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ni bil obsojen
na nepogojno zaporno kazen v trajanju več kot šest mesecev,
– ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja
poklica, in sicer za čas trajanja prepovedi,
– ni bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad
katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojen
na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona,
ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe.
b) posebne pogoje
– ima pridobljeno najmanj specializacijo po visokošolskih
strokovnih programih (prejšnjih)/magisterij stroke 2. bolonjske
stopnje oziroma univerzitetno izobrazbo (prejšnjo)/magisterij
stroke 2. bolonjske stopnje gradbene, strojne, elektro ali ekonomske smeri,
– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnih mestih,
– ima sposobnosti za uspešno gospodarjenje, vodstvene
in organizacijske sposobnosti, razvidne iz dosedanjih zaposlitev,
– predloži program razvoja javnega podjetja.«
3. člen
Določbe prejšnjega člena se uporabljajo za postopek
imenovanja novega direktorja v novem mandatu.
Mandat dosedanjega direktorja se zaključi po dosedanjih
določbah Statuta.
4. člen
Spremembe in dopolnitve Statuta začnejo veljati naslednji
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-26/2017
Ilirska Bistrica, dne 31. marca 2022
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Emil Rojc

1015.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom
Ilirska Bistrica

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), Zakona
o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno
prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E,
77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17,
1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP in 203/20 –
ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ in 196/21 – ZDOsk) ter 14. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 189/20)
je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 22. seji dne 31. 3.
2022 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom
Ilirska Bistrica
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom
Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 94/14, 21/21) se spremeni
besedilo 8. člena, ki se po novem glasi:
»Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost in
strokovnost dela zavoda.

Uradni list Republike Slovenije
Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda s
soglasjem ustanovitelja.
Direktor zavoda mora imeti najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje ali raven izobrazbe, ki
v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje in najmanj
pet let delovnih izkušenj, od katerih vsaj tri leta na vodstvenih
delovnih mestih.
Mandat direktorja traja štiri leta. Direktor je lahko po prenehanju mandata ponovno imenovan.
Če poslovodna funkcija in funkcija vodenja strokovnega
dela zavoda nista ločeni, mora imeti direktor najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje ali raven
izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge
stopnje ustrezne zdravstvene smeri.«
2. člen
Doda se novi 8.a člen, ki se glasi:
»Če sta poslovodna funkcija in funkcija strokovnega vodenja zavoda ločeni, vodi strokovno delo zavoda strokovni vodja,
ki mora imeti izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih
druge stopnje ali raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom
ustreza izobrazbi druge stopnje ustrezne zdravstvene smeri in
najmanj pet let delovnih izkušenj.
Strokovni vodja se imenuje izmed strokovnih delavcev
zavoda.
Strokovnega vodjo imenuje in razrešuje svet zavoda, na
predlog direktorja, po predhodnem mnenju strokovnega sveta.
Mandat strokovnega vodje traja štiri leta in je po izteku
mandata lahko ponovno imenovan.
Pravice, dolžnosti in odgovornosti strokovnega vodje ter
drugi pogoji in postopek imenovanja ter razrešitve strokovnega
vodje se določijo v statutu zavoda.«
3. člen
Zavod mora uskladiti svoj statut z določbami tega odloka
najpozneje v 30 dneh od uveljavitve odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2012-54
Ilirska Bistrica, dne 31. marca 2022
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Emil Rojc

1016.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega podjetja Javno podjetje
Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o.

Na podlagi 21. člena in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 –
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE),
3. člena, 6. člena, 7. člena in 25. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO,
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) ter 7. člena in 14. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS,
št. 189/20) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 22. seji
dne 31. 3. 2022 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega podjetja Javno podjetje
Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o.
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Javno podjetje Komunala Ilirska Bistri-
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ca, d.o.o. (Uradni list RS, št. 38/10, 34/15 – obvezna razlaga,
48/17, 72/17), v nadaljevanju: Odlok.
2. člen
Spremeni se 15. člen Odloka tako, da se glasi:
»15. člen
Za direktorja javnega podjetja je lahko imenovan kandidat, ki poleg z zakonom določenih pogojev izpolnjuje še
naslednje pogoje:
a) splošne pogoje
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ni bil obsojen
na nepogojno zaporno kazen v trajanju več kot šest mesecev,
– ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja
poklica, in sicer za čas trajanja prepovedi,
– ni bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad
katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojen
na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona,
ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe.
b) posebne pogoje
– ima pridobljeno najmanj specializacijo po visokošolskih
strokovnih programih (prejšnjih)/magisterij stroke 2. bolonjske
stopnje oziroma univerzitetno izobrazbo (prejšnjo)/magisterij
stroke 2. bolonjske stopnje gradbene, strojne, elektro ali ekonomske smeri,
– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnih mestih,
– ima sposobnosti za uspešno gospodarjenje, vodstvene
in organizacijske sposobnosti, razvidne iz dosedanjih zaposlitev,
– predloži program razvoja javnega podjetja.«
3. člen
Določbe prejšnjega člena se uporabljajo za postopek
imenovanja novega direktorja v novem mandatu.
Mandat dosedanjega direktorja se zaključi po dosedanjih
določbah Odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 014-26/2017
Ilirska Bistrica, dne 31. marca 2022
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Emil Rojc

KOČEVJE
1017.

Zaključni račun proračuna Občine Kočevje
za leto 2021

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 –
ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415,
38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819,
13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE,
89/20, 195/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 174/20 –
ZIPRS2122, 15/21 – ZDUOP, 187/21 – ZIPRS2223, 29/22
– ZUOPDCE) in 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list
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RS, št. 32/15) ter 67. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 191/20) je Občinski svet Občine
Kočevje na 24. redni seji dne 29. 3. 2022 sprejel

412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Občine Kočevje za leto 2021

414 Tekoči transferi v tujino

0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

8.628.700,45

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kočevje
za leto 2021.
2. člen
Proračun Občine Kočevje za leto 2021 je realiziran v
naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
78 PREJETA SREDSTVA
IZ EVROPSKE UNIJE
786 Ostala prejeta sredstva
iz proračuna Evropske unije
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposleni
401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

Realizacija
2021
21.314.005,45
15.840.821,54
12.612.741,98
11.084.392,00
1.202.654,24
325.695,74
0
3.228.079,56
2.535.237,21
17.198,79
43.897,89
48.374,60
583.371,07
504.704,21
26.913,69
477.790,52
500,00
500,00
4.885.245,04
4.093.849,98
791.395,06
82.734,66
82.734,66
21.741.790,98
5.540.812,04
1.570.726,99
250.504,45
3.628.300,61
71.279,99
20.000,00
7.097.237,27
325.760,96
3.487.752,90

413 Drugi tekoči domači transferi

420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso
proračunski uporabniki
432 Investicijski transferi
proračunskim uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
(I.-II.)

416.922,83
2.866.800,58

8.628.700,45
475.041,22

448.044,67
26.996,55
–427.785,53

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKI DELEŽEV
(750+751+752)

0,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV

0,00

750 Prejeta vračila danih posojil

0,00

751 Prodaja kapitalskih deležev

0,00

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442)

90.404,00

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

90.404,00

440 Dana posojila

90.404,00

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

90.404,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)

–90.404,00

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
50 ZADOLŽEVANJE

4.540.078,00
4.540.078,00

500 Domače zadolževanje

4.540.078,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)

1.472.836,38

55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga

1.472.836,38
1.472.836,38

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

2.549.052,09

X. NETO ZADOLŽEVANJE

3.067.241,62

XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)

427.785,53

XII. STANJE NA RAČUNIH NA DAN
31. 12. PRETEKLEGA LETA

985.991,33

3. člen
Stanje neporabljenih sredstev proračuna na dan
31. 12. 2021 je 3.535.043,42 EUR, od tega namenska
sredstva v višini 500,00 in nenamenska sredstva v višini
3.534.543,42 EUR.
Neporabljena sredstva Občine Kočevje v letu 2021 se
prenesejo in uporabljajo za pokrivanje odhodkov proračuna
Občine Kočevje za leto 2022.

Uradni list Republike Slovenije
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4. člen
Oblikovanje in poraba proračunske rezerve Občine Kočevje:
2. OBLIKOVANJE REZERV
Stanje sredstev rezerv 1. 1. 2021
I. Oblikovanje sredstev rezerv
II. Poraba sredstev rezerv
III. Stanje sredstev rezerv na koncu leta 2020

10.010,42
20.000,00
0
30.010,42

5. člen
Zaključni račun proračuna Občine Kočevje za leto 2021
sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan
podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in
odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb, računa financiranja proračuna, v posebnem delu pa prikaz predvidenih
in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine
Kočevje za leto 2021.
Bilance so sestavni del tega odloka. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je
podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih
projektov, njihovih spremembah tekom leta 2021 ter o njihovi
realizaciji v tem letu.
6. člen
Zaključni račun proračuna Občine Kočevje za leto 2021
se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Celotno besedilo zaključnega
računa Občine Kočevje za leto 2021 se objavi na spletni
strani www.kocevje.si.
Št. 450-0005/2021-11
Kočevje, dne 30. marca 2022
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič

1018.

Odlok spremembah in dopolnitvah Odloka
o oglaševanju, usmerjanju in obveščanju
v Občini Kočevje

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl.
US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15
– ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20
– ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 18. člena Statuta Občine
Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 67. člena Poslovnika
Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št.191/20)
je Občinski svet Občine Kočevje na 24. redni seji dne 29. 3.
2022 sprejel

ODLOK
spremembah in dopolnitvah
Odloka o oglaševanju, usmerjanju in obveščanju
v Občini Kočevje
1. člen
V Odloku o oglaševanju, usmerjanju in obveščanju v
Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 105/21) se v 2. členu v šesti
alineji beseda »in« nadomesti z besedo »oziroma«.
2. člen
V 4. členu se v drugem odstavku beseda »in« nadomesti
z besedo »oziroma«.
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3. člen
V 6. členu se na koncu določbe doda novo besedilo, ki
se glasi:
»Postavitev oglasnih panojev na javnih površinah je dovoljena le ob vstopih v mesto Kočevje, na njegovem severnem
in južnem delu. Izven teh lokacij se navedeni objekti ne postavljajo.«
4. člen
V 31. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Plačila takse, ki kot taksna obveznost izhaja iz uporabe obcestnih usmerjevalnih lamel, so oproščene:
– osebe javnega prava, katerih (so)ustanoviteljica je občina ali država;
– organizacije oziroma društva s sedežem v občini pri
opravljanju turistične, kulturne, športne, gasilske in izobraževalne dejavnosti ali pri opravljanju dejavnosti širšega družbenega
javnega interesa;
– pravno organizacijske oblike, ki na območju Občine
Kočevje izvajajo turistično dejavnost.«
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2021-7
Kočevje, dne 30. marca 2022
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič

1019.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin
Kočevje, Kostel in Osilnica

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list
RS, št. 32/15), 16. člena Statuta Občine Kostel (Uradno glasilo
Občine Kostel, št. 3/20), 15. člena Statuta Občine Osilnica
(Uradni list RS, št. 3/08, 5/08 – pop., 75/17 in 52/18), so Občinski svet Občine Kočevje na 24. redni seji dne 29. marca 2022,
Občinski svet Občine Kostel na 30. redni seji dne 17. marca
2022, Občinski svet Občine Osilnica na 21. redni seji dne
18. marca 2022, v skladu z 21. in 49.a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO,
11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 –
ZIUOOPE) sprejeli

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin
Kočevje, Kostel in Osilnica
1. člen
V Odloku o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin
Kočevje, Kostel in Osilnica (Uradni list RS, št. 19/20 in 94/21;
v nadaljevanju: odlok) se v prvem odstavku 2. člena na koncu
devete alineje pika nadomesti s podpičjem in doda nova alineja
»– informatika.«.
2. člen
V prvem odstavku 6. člena se na koncu devete alineje
pika nadomesti s podpičjem in doda nova alineja
»– Služba za informatiko.«.
3. člen
Za 15. členom se doda nov 15.a člen, ki se glasi:
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»15.a člen
(Služba za informatiko)
(1) Služba za informatiko deluje kot skupna služba občin
ustanoviteljic in opravlja strokovne naloge na področju informacijske podpore delovanja občinskih uprav, informacijskih storitev za uporabnike in informacijske varnosti občinskih uprav.
(2) Naloge službe za informatiko so:
– informacijska podpora delovanju občinskih uprav (računalniška obdelava podatkov, digitalizacija upravnega poslovanju in ravnanja z dokumentarnim gradivom, analitska podpora
sprejemanju odločitev, kibernetska varnost, izboljšanje poslovanja občinskih uprav),
– informacijske storitve za prebivalce (zagotavljanje spletnih storitev za prebivalce in upravljanje aplikacij),
– razvoj informacijskih sistemov v občinskih upravah.
(3) Vrsta in obseg nalog, ki se v okviru službe za informatiko izvajajo za posamezno občino ustanoviteljico, se določi z
akti iz tretjega odstavka 5. člena tega odloka.«
4. člen
Za objavo tega odloka v Uradnem listu Republike Slovenije poskrbi župan sedežne občine v roku sedmih dni po
sprejemu odloka na seji tistega občinskega sveta, ki je o njem
zadnji odločal.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-0007/2019
Kočevje, dne 30. marca 2022
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič
Št. 007-2/2020
Vas, dne 31. marca 2022
Župan
Občine Kostel
Ivan Črnkovič

Št. 900-0001/2022
Osilnica, dne 18. marca 2022
Županja
Občine Osilnica
Alenka Kovač

KOMEN
1020.

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Komen

Na podlagi 103. člena Zakona o cestah (Uradni list RS,
št. 109/10, 48/12 in 36/14 – Odl. US, 46/15, 10/18 in 123/21 –
ZPrCP-F) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS,
št. 80/09, 39/14, 39/16) je Občinski svet Občine Komen na
19. redni seji dne 30. 3. 2022 sprejel

ODLOK
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Komen
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah
in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga
prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC), javne poti (s skrajšano oznako JP) in javne
poti za kolesarje (s skrajšano oznako KJ).
3. člen
Lokalne ceste so ceste med naselji v Občini Komen in ceste med naselji v Občini Komen in naselji v sosednjih občinah.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v Občini Komen in naselji
v sosednjih občinah so:

Zap. št.

Številka
odseka

Začetek
odseka

Potek odseka

Konec
odseka

1.

001064

001090

Podlasi – Štanjel

204

Dolžina
odseka
v občini [m]
2.180

2.

001105

001060

Podlasi – Lisjaki

204

1.297

V

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

175011
175021
175022
175031
175041
175051
175062
175101
175102

614
614
204
614
614
175060
618
617
175100

001100
204
614
204
614
614
614
175100
618

2.025
534
1.130
5.037
2.705
1.425
3.627
1.915
4.960

V
V
V
V
V
V
V
V
V

12.

175103

618

614

230

V

13.

175111

614

616

1.802

V

14.

175121

614

614

379

V

15.
16.

175122
175131

614
204

Kodreti – Dolanci – Sp. Branica
Štanjel Dolnja vas – Štanjel
Štanjel – Kobdilj
Štanjel – Lukovec – Tupelče
Tupelče – Hruševica – Štanjel
Gabrovica – Kobjeglava
Pliskovica – Tomačevica
Gorjansko – Brje
Brje – Kregolišče – Komen
Komen Dolnji Konec –
Komen Brdo
Zagrajec – Gorjansko
Komen Brdo – Komen – Gornji
Konec
Komen – Sveto – Rubije
obvoznica Kobdilj

284370
614

2.292
519

V
V

17.

260016

260030

Sela na Krasu – Brestovica

616

1.190

V

Namen
uporabe
V

Preostala dolžina
odseka
[m]
2.281 – Ajdovščina
2.500 – Nova
Gorica,
278 – Ajdovščina
450 – Ajdovščina

390 – Sežana
742 – Sežana

663 – Miren Kostanjevica
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Zap. št.

Številka
odseka

Začetek
odseka

Potek odseka

Konec
odseka

Dolžina
odseka
v občini [m]

Namen
uporabe

18.

260025

175130

Lipa – Škrbina

284370

1.145

V

19.

284371

204

175130

728

V

614
Skupaj:

5.233
40.353

V
m

20.
284372
V…vsa vozila

284370

Dornberk – Potok – Železna
vrata
Železna vrata – Šibelji – Komen

Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:

Stran

3073

Preostala dolžina
odseka
[m]
795 – Miren Kostanjevica
5.149 – Nova Gorica

5. člen

Zap. št.

Številka
odseka

Začetek
odseka

Potek odseka

Konec odseka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

675011
675021
675031
675041
675051
675061
675062
675063
675064
675071
675072
675081
675082
675101
675111
675121
675131
675141
675151
675161
675171
675181
675191
675211
675221
675231
675241
675251
675261
675262
675271
675281
675291
675301
675302
675311
675312
675321
675322
675331
675341
675351
675361
675371
675381
675391

175010
175010
175010
614
204
204
204
675060
675060
175020
675070
614
614
204
175020
675110
675110
175020
614
204
204
175040
175040
675190
675190
614
614
175040
175040
175040
175040
175040
614
614
675300
614
675300
675310
675330
675310
675300
675300
675300
675300
675310
001100

Kodreti HŠ 15 – HŠ 9
Kodreti HŠ 1 – HŠ 10
Dolanci – Spodnja vas
Večkoti – Koboli
Štanjel AP – Štanjel HŠ 42a
Štanjel AP – Štanjel HŠ 23
Štanjel AP – Štanjel HŠ 58
Štanjel HŠ 13 – HŠ 29
Štanjel HŠ 14 – Štanjel park
Štanjel HŠ 131 – HŠ 149a
Štanjel HŠ 152 – HŠ 145
Štanjel HŠ 108 – HŠ 119
Štanjel HŠ 92 – HŠ 114
ŽP – Štanjel
Štanjel – Kobdilj gornji
Kobdilj HŠ 44 – HŠ 42
Kobdilj HŠ 31 – HŠ 36
Kobdilj HŠ 46 – HŠ 30c
Kobdilj HŠ 54 – HŠ 54b
Kobdilj HŠ 5a – HŠ 5
Kobdilj HŠ 5b – HŠ 5f
Hruševica HŠ 6 – HŠ 2
Hruševica HŠ 49 – HŠ 34
Hruševica HŠ 23 – HŠ 17
Hruševica HŠ 44 – HŠ 37
Tupelče HŠ 3 – HŠ 9
Tupelče HŠ 5 – HŠ 8
Tupelče HŠ 8 – Zavrhek
Tupelče HŠ 22 – HŠ 17b
Tupelče HŠ 23
Tupelče HŠ 10 – HŠ 15
Tupelče HŠ 17 – HŠ 19
Kobjeglava HŠ 72 – HŠ 77
Kobjeglava AP
Kobjeglava AP – HŠ 50
Kobjeglava AP – HŠ 26
Kobjeglava HŠ 27 – R3-614
Kobjeglava – pokopališče
Kobjeglava – pokopališče
Kobjeglava HŠ 65 – HŠ 13
Kobjeglava HŠ 34 – HŠ 53A
Kobjeglava HŠ 36 – HŠ 32
Kobjeglava HŠ 36 – HŠ 45
Kobjeglava HŠ 50 – HŠ 51
Kobjeglava AP – HŠ 5
Lisjaki – Lisjaki HŠ 8

675020
175010
175010
675040
HŠ 42A
HŠ 23
675060
HŠ 29
675060
HŠ149A
HŠ 145
175020
675080
175020
675110
675110
HŠ 36
675110
HŠ 54B
HŠ 5
HŠ 5F
175040
HŠ 34
675210
HŠ 37
175040
175040
HŠ NH
HŠ NH
HŠ 23
HŠ 15
HŠ 19
HŠ 77
675300
kapelica
675300
614
675330
pokopališče
675310
HŠ 53A
HŠ 32
675300
HŠ 51
HŠ 5
HŠ 8

Dolžina
odseka
v občini [m]
298
255
639
257
101
506
52
217
60
350
55
250
170
713
775
51
77
185
189
64
152
95
269
193
85
112
44
209
86
117
65
92
139
20
514
420
160
23
119
280
40
59
59
25
80
223

Namen
uporabe
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Preostala dolžina
odseka
[m]

Stran
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Zap. št.

Številka
odseka

Začetek
odseka

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

675401
675411
675451
675461
675471
675481
675491
675501
675511
675521
675531
675541
675551
675561
675571
675581
675591
675601
675611
675621
675631
675641
675651
675671
675681
675691
675701
675711
675721
675731
675741

175030
675400
175020
676830
676620
676620
175100
614
175050
676110
676110
676110
676140
175060
617
676650
676660
675200
175040
175040
616
204
675110
675380
675290
675310
675690
675040
175010
618
676230

78.

675751

676230

79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.

675761
675771
675772
675773
675781
675791
675811
675821
675831
675851
675861
675871
675881
675891
675901
675911
675921
675931
675941
675951
675961
675971
675981
675991

676250
175100
675771
675771
175100
614
675800
175030
175030
676070
676510
676500
284370
284370
675060
175020
675070
675070
676010
676020
175060
614
614
175100

Uradni list Republike Slovenije
Potek odseka

Konec odseka

Lukovec HŠ 8 – HŠ 3
Lukovec HŠ 6 – HŠ 10
Štanjel – Sv. Gregor – Kobdilj
Brestovica HŠ 106 – HŠ 96
Brje HŠ 3 – HŠ 3c
Brje HŠ 4 povezava
Brje HŠ 1 – HŠ 1b
Čehovini HŠ 14 – HŠ 10a
Gabrovica – Coljava
Gabrovica HŠ 21 – HŠ 23a
Gabrovica HŠ 15 – HŠ 12
Gabrovica HŠ 6 – HŠ 1
Gabrovica HŠ 58 – HŠ 65
Gabrovica HŠ 70 – HŠ 65
Gorjansko HŠ 98 – HŠ 94
Gorjansko HŠ 28 – HŠ 1a
Gorjansko HŠ 19 – HŠ 21
Hruševica HŠ 49 – HŠ 44
Hruševica HŠ 9a – Doli
Hruševica HŠ 1 – obrtna cona
Klanec HŠ 19 – NH
Kobdilj HŠ 4c – HŠ 4g
Kobdilj HŠ 31b – HŠ 42b
Kobjeglava HŠ 7 – HŠ 10
Kobjeglava HŠ 72 – HŠ 76
Kobjeglava – Tupelče
Tupelče – pokopališče
Koboli HŠ 9 – HŠ 6
Kodreti HŠ 1 – HŠ 9
Komen HŠ 5a – HŠ 5d
Komen HŠ 42 – HŠ 48
Komen HŠ 43 – Makovec –
Cirje
Komen Na lužah – HŠ 152
Komen Na lužah
Komen HŠ 165 – HŠ 161
Komen HŠ 168 – HŠ 170
Komen ZC – HŠ 138
Komen OŠ – HŠ 61c
Lisjaki HŠ 9 – HŠ 10
Lukovec HŠ 3a – HŠ 14
Lukovsko Kregolišče
Mali Dol HŠ 7 – HŠ 8a
Sveto HŠ 90 – HŠ 89
Sveto Dolnja vas – Sveto Samči
Škrbina HŠ 30 povezava
Škrbina HŠ 30 – HŠ 34
Štanjel park – Štanjel HŠ 35
Kobdilj – Štanjel kvad. Stolp
Štanjel HŠ 150 – HŠ 148
Štanjel HŠ 131 – HŠ 45a
Tomačevica HŠ 38 – HŠ 35
Tomačevica HŠ 52 – HŠ 36
Tomačevica HŠ 23a – HŠ 21
Trebižani HŠ 7 – HŠ 3
Tupelče HŠ 1 – HŠ 1a
Volčji Grad HŠ 2 – HŠ 8

175030
175030
675110
HŠ 96
HŠ 3C
675470
HŠ 1B
HŠ 10A
676160
HŠ 19
HŠ 12
676110
675550
675550
HŠ 94
676630
HŠ 21
675190
HŠ NH
175040
HŠ NH
HŠ 4G
675110
HŠ 10
kon. asfalta
614
675320
675040
675020
618
HŠ 48

Dolžina
odseka
v občini [m]
64
80
599
116
90
52
86
87
665
101
53
79
133
175
80
155
89
218
59
511
59
206
299
61
88
288
76
50
46
334
67

614

510

V

HŠ 152
675780
HŠ 161
HŠ 170
HŠ138
HŠ 61C
HŠ 10
HŠ 14
175030
HŠ 8A
676520
676520
676400
676330
HŠ 35
675060
HŠ 148
HŠ 45A
676030
676010
HŠ 21
HŠ 3
HŠ 1A
676530

266
559
108
76
402
87
30
71
235
88
55
554
69
89
259
254
46
56
36
108
38
72
74
66

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Namen
uporabe
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Preostala dolžina
odseka
[m]
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Zap. št.

Številka
odseka

Začetek
odseka

Potek odseka

Konec odseka

103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.

676001
676011
676021
676022
676023
676031
676041
676051
676071
676081
676082
676091
676101
676111
676121
676131
676141
676151
676152
676153
676161
676162
676163
676171
676181
676182
676191
676201
676211
676221
676222
676231
676241
676251
676261
676262
676271
676281
676291
676301
676311
676321
676331
676341
676361
676362
676371
676381
676391
676401
676411
676421
676431
676441
676451
676452
676461

175100
614
614
675020
676020
676010
614
676040
614
614
614
614
614
175060
175060
676110
175060
175060
676110
676150
175060
676161
175060
175060
614
676181
175120
614
618
614
614
175100
618
617
284370
676260
616
676300
676300
284370
676300
284370
284370
284370
676320
676330
676320
676320
284370
284370
676390
676400
284370
175120
676520
676460
676520

Volčji Grad HŠ 24 – HŠ 16
Tomačevica – Mali Dol
Tomačevica HŠ 29 – HŠ 38
Tomačevica HŠ 48 – HŠ 28
Tomačevica HŠ 29 – HŠ 26a
Tomačevica AP – HŠ 33
Tomačevica HŠ 1b – HŠ 44a
Tomačevica HŠ 1 – HŠ 45a
Komen – Mali Dol
Tomačevica HŠ 29 – HŠ 23b
Tomačevica HŠ 27 – HŠ 25a
Tomačevica HŠ 6 – HŠ 2
Tomačevica – M. Obršljanska
Gabrovica – Komen
Gabrovica HŠ 71 – HŠ 29
Gabrovica HŠ 29 – HŠ 42
Gabrovica Brce – HŠ 46
Gabrovica cerkev – Brce
Gabrovica Brce – HŠ 52
Gabrovica Brce – spomenik
Coljava HŠ 2 – HŠ 18
Povezava LC – JP Coljava
Coljava HŠ 30
Coljava HŠ 24 – HŠ 2
Komen – Divči
Divči – HŠ 11A
Komen – pokopališče – Cirje
Komen HŠ 91 – gasilski dom
Komen HŠ 107 – HŠ 67 (Brdo)
Komen HŠ 99 – HŠ 105
Komen HŠ 73 – HŠ 67
Komen HŠ 29 – HŠ 52
Komen HŠ 1b – HŠ 8
Komen Aluminij – Na Lužah
Komen – Jablanec HŠ 142
Jablanec – HŠ 140
Gorjansko igrišče – HŠ 100
Rubije AP – HŠ 21
Rubije – HŠ 15
Rubije – Škrbina
Rubije AP – HŠ 3
Škrbina Na pilu-pokop.– HŠ 72
Škrbina HŠ 32 – HŠ 51
Škrbina HŠ 36a – HŠ 41
Škrbina HŠ 46 – HŠ 53
Škrbina HŠ 53 – HŠ 60
Škrbina HŠ 64 – HŠ 62
Škrbina HŠ 68 – HŠ 65
Škrbina Na pilu – HŠ 8
Škrbina HŠ 30 – HŠ 8
Škrbina Na pilu – HŠ 21
Škrbina HŠ 16 – HŠ 14
Šibelji – HŠ 6
Sveto Jašči – HŠ 39
Sveto Samči – HŠ 45
Sveto HŠ 45 – HŠ 24
Sveto HŠ 4a – HŠ 45

HŠ 16
676070
676010
HŠ 28
HŠ 26A
HŠ 33
676010
676010
676070
175060
676080
HŠ 2
cerkev
618
676110
HŠ 42
676130
676110
676140
676110
175060
175060
967511
676160
676180
HŠ 11A
284370
175120
614
676210
676210
175100
618
175100
HŠ 142
HŠ 140
617
HŠ 21
676280
284370
HŠ 3
284370
676320
676330
676330
676320
676320
HŠ 65
676400
HŠ 8
676400
HŠ 14
HŠ 6
HŠ 39
676460
175120
676450

49 / 8. 4. 2022 /

Dolžina
odseka
v občini [m]
146
1.159
228
294
167
174
180
114
1.653
175
169
83
431
2.874
139
153
158
43
38
33
253
35
50
76
568
45
391
99
173
139
70
234
154
390
975
200
160
260
161
1.142
132
729
206
133
61
104
158
55
192
254
134
83
158
94
384
139
289

Namen
uporabe
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Stran

3075

Preostala dolžina
odseka
[m]

Stran
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Zap. št.

Številka
odseka

Začetek
odseka

Potek odseka

Konec odseka

160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.

676471
676481
676491
676501
676511
676512
676521

676450
175120
676500
614
676500
676500
675870

Sveto HŠ 44 – HŠ 35
Sveto HŠ 20 – HŠ 24
Sveto HŠ 4 – HŠ 8
Preserje – Sveto
Sveto HŠ 69a – HŠ 85
Sveto HŠ 81 – HŠ 79
Sveto HŠ 72 – HŠ 90

175120
676450
175120
175120
676520
HŠ 79
676510

Dolžina
odseka
v občini [m]
297
76
89
956
230
43
392

167.

676522

676500

Sveto – Lipa

260020

2.585

V

168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.

676523
676531
676541
676542
676551
676561
676571
676581
676591
676601
676602
676603
676611
676621
676631
676632

676521
676640
676640
175100
676640
676640
676640
175100
175100
175100
676590
676600
676600
175100
617
676640

HŠ 87A
175100
175100
676540
pokopališče
HŠ 7
HŠ 9
HŠ 5
676600
175100
676600
676610
HŠ 25
175100
676640
676640

57
220
154
86
159
173
227
30
314
164
22
30
57
217
450
161

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

184.

676641

617

175100

3.619

V

185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.

676651
676661
676662
676671
676681
676691
676701
676702
676711
676721
676722
676731
676741
676751
676752
676753
676754
676761
676771
676772
676781
676791
676801
676811
676812
676821
676831

617
617
676660
617
616
617
614
676700
614
614
614
614
614
616
616
676750
616
616
616
616
616
616
616
616
676810
616
616

Sveto HŠ 87A
Volčji Grad HŠ 55 – HŠ 1
Volčji Grad kržada – Kregolišče
Volčji Grad HŠ 38 – HŠ 48
Volčji Grad Brith – pokopališče
Nadrožica – HŠ 7
Nadrožica – HŠ 3
Škofi
Brje HŠ 47b – HŠ 37
Brje HŠ 34 – HŠ 23
Brje HŠ 36 povezava
Brje HŠ 37 – HŠ 28
Brje HŠ 24 – HŠ 25
Brje HŠ 21 – HŠ 14
Gorjansko HŠ 1 – HŠ 57
Gorjansko HŠ 49 – HŠ 58
Gorjansko – Nadrožica –
Volčji G.
Gorjansko HŠ 27 – HŠ 41
Gorjansko HŠ 4 – HŠ 115
Gorjansko 19 – HŠ 18a
Gorjansko HŠ 10 – HŠ 17
Gorjansko igrišče – HŠ 18
Gorjansko HŠ 85 – HŠ 93
Ivanji Grad HŠ 24 – HŠ 15
Iv. Grad – pokopališče
Ivanji Grad HŠ 12 – HŠ 13
Ivanji Grad HŠ 2 – HŠ 6
Ivanji Grad HŠ 1 – HŠ 1C
Zagrajec HŠ 6 – HŠ 12
Zagrajec HŠ 2 – HŠ 4
Klanec HŠ 22 – HŠ 8
Klanec HŠ 20 povezava
Klanec HŠ 1 – HŠ 4
Klanec HŠ 16 – HŠ 9
Klanec HŠ 18 povezava
Vale
Vale (Majerji)
Brestovica (Možci)
Brestovica (Mohorini)
Brestovica HŠ 14 – HŠ 35
Brestovica HŠ 40 – HŠ 48
Brestovica HŠ 49 – HŠ 45
Brestovica – pokopališče
Brestovica HŠ 113 – HŠ 62

676640
175110
676680
676660
676660
HŠ 93
614
pokopališče
HŠ 13
HŠ 6
HŠ 1C
HŠ 12
HŠ 4
HŠ 8
676750
HŠ 4
HŠ 9
HŠ
HŠ 6
HŠ 3
HŠ 3
616
HŠ 35
HŠ 48
HŠ 45
pokopališče
260010

179
373
62
113
207
79
370
40
85
72
145
64
34
127
51
75
62
41
295
418
73
446
361
118
37
162
214

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Namen
uporabe

Preostala dolžina
odseka
[m]

V
V
V
V
V
V
V
970 – Miren Kostanjevica
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Št.

Številka
odseka

Začetek
odseka

Potek odseka

Konec odseka

212.
676832
213.
676833
214.
676834
215.
676841
216.
676851
V…vsa vozila

616
676830
676830
616
618

Brestovica HŠ 70 – HŠ 79
Brestovica HŠ 72 povezava
Brestovica HŠ 79 – HŠ 95
Brestovica HŠ 113 – HŠ 111
Preserje – Gorjansko

676830
HŠ 92
HŠ 95
HŠ 111
617
Skupaj:

Zap. št.
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Dolžina
odseka
v občini [m]
50
21
134
113
774
51.712

Namen
uporabe

3077

Preostala dolžina
odseka
[m]

V
V
V
V
V
m

6. člen

Javne poti za kolesarje (KJ) so:
Zap. št.

Številka
odseka

Začetek
odseka

Potek odseka

Konec
odseka

Dolžina odseka
v občini [m]

Namen
uporabe

1.

967501

675730

Komen

676110

353

K

2.

967511

676163

Coljava – Gabrovica

676110

670

K

3.

967521

675510

Coljava – KJ 967522

kolesarska

1.648

K

2.547

K

4.

967522

614

Kobjeglava – KJ 967521

p. 24152733/5

5.

967531

967511

Coljava – R3 618

618

1.032

K

6.

967541

175100

Volčji Grad – R3 618

618

1.210

K

Skupaj:

7.460

m

K…kolesarji

7. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom,
je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/110)
pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za
infrastrukturo številka 37162-3/2021-588 (509) z dne 17. 11.
2021, številka 37162-3/2022-14 (509) z dne 14. 1. 2022 in
številka 37162-3/2022-134 (509) z dne 22. 3. 2022.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
kategorizaciji občinskih cest v Občini Komen (Uradni list RS,
št. 36/09).
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-11/2021
Komen, dne 30. marca 2022
Župan
Občine Komen
mag. Erik Modic

1021.

Stran

Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje
javne službe zavetišča za zapuščene živali
na območju Občine Komen

Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1,
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 27. člena
Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo, 21/18 – ZNOrg, 92/20 in 159/21), 12. člena
Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Komen
(Uradni list RS, št. 3/12) in 16. člena Statuta Občine Komen
(Uradni list RS, št. 80/09, 39/14, 39/16) je Občinski svet Občine
Komen na 19. redni seji dne 30. 3. 2022 sprejel

Preostala dolžina
odseka
[m]

ODLOK
o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe
zavetišča za zapuščene živali na območju
Občine Komen
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se opredeljuje in določa način izvajanja
obvezne lokalne javne službe zavetišča za zapuščene živali na
območju Občine Komen (v nadaljnjem besedilu: javna služba).
2. člen
Za izvajanje javne službe Občina Komen (v nadaljnjem
besedilu: koncedent) podeli koncesijo, ki jo izvaja izvajalec
javne službe (v nadaljnjem besedilu: koncesionar) izbran na
javnem razpisu na podlagi tega odloka (koncesijski akt), in
koncesijske pogodbe.
3. člen
Dejavnost, ki je predmet javne službe, v skladu z zakonom, ki ureja zaščito živali, obsega:
– sprejem prijav o zapuščenih živalih,
– zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim,
– zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču,
– skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo ali
oddajo živali novim lastnikom,
– zagotavljanje označevanja in registracije zapuščenih
živali v skladu s predpisi,
– druge naloge, določene z veljavnimi predpisi, ki urejajo
to področje.
II. POSTOPEK JAVNEGA RAZPISA IZBIRE
KONCESIONARJA
4. člen
(1) Koncedent izbere koncesionarja z javnim razpisom, ki
se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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(2) Izbor koncesionarja se opravi v skladu z veljavno
zakonodajo.
(3) Javni razpis za podelitev koncesije razpiše župan s
sklepom, s katerim imenuje tudi strokovno komisijo za pripravo in izvedbo razpisa. Komisijo sestavljajo predsednik in dva
člana.
(4) Rok za prijavo na javni razpis ne sme biti krajši od
30 dni in ne daljši od 60 dni.
5. člen
(1) Javni razpis mora vsebovati najmanj navedbe o:
– predmetu koncesije,
– območju, za katero se podeljuje koncesija,
– pogojih, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– pričetku in trajanju koncesije,
– obveznih sestavinah prijave na razpis,
– strokovnih referencah in drugih dokazilih, ki morajo biti
predložena za ugotavljanje usposobljenosti prijavitelja,
– merilih za izbor koncesionarja,
– roku in načinu predložitve prijav,
– roku za izbor koncesionarja,
– roku, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru
koncesionarja,
– roku, v katerem je potrebno pričeti z izvajanjem javne
službe,
– odgovornih osebah za dajanje pisnih in ustnih informacij
med razpisom,
– ostale pogoje, določene s predpisi, ki urejajo področje
koncesijskih storitev.
(2) V javnem razpisu se podrobneje opredelijo sestavine
iz prejšnjega odstavka.
6. člen
(1) Pri odločanju o izbiri koncesionarja se kot merila upoštevajo predvsem naslednji kriteriji:
– najnižja cena skupne vrednosti del v koncesijskem
obdobju brez DDV,
– dosedanje izkušnje prijavitelja,
– druge ugodnosti, ki jih nudi prijavitelj.
(2) Glavno merilo je najnižja cena skupne vrednosti del v
koncesijskem obdobju brez DDV.
7. člen
Komisija pregleda in oceni prijave na razpis. Prijavitelje,
katerih prijave na razpis niso popolne, se pozove, naj prijave v
določenem roku dopolnijo.
8. člen
(1) Po pregledu in ocenitvi prijav, komisija pripravi predlog
izbire koncesionarja. O izbiri koncesionarja občinska uprava
izda odločbo. Nepopolne prijave, ki v zahtevanem roku niso
bile dopolnjene in prepozne prijave na razpis, občinska uprava
s sklepom zavrže.
(2) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je dopustno vložiti pritožbo v roku 15 dni od vročitve. O pritožbi odloča župan.
9. člen
(1) Z izbranim prijaviteljem se sklene koncesijska pogodba.
(2) S koncesijsko pogodbo pogodbeni stranki podrobneje
opredelita koncesijsko razmerje.
(3) Koncesijsko pogodbo pošlje občinska uprava v podpis
izbranemu prijavitelju v roku 15 dni po pravnomočnosti akta o
izbiri iz prejšnjega člena. Izbrani prijavitelj mora koncesijsko
pogodbo podpisati najkasneje v roku 15 dni od dneva prejema
le-te.
(4) Koncesijsko razmerje začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe. Koncesija se podeli za obdobje 5 let.
10. člen
Izbrani koncesionar ne sme prenesti podeljene koncesije
na nobeno drugo pravno ali fizično osebo.
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III. POGOJI ZA PODELITEV IN IZVAJANJE KONCESIJE
11. člen
Prijavitelj na javni razpis mora za podelitev koncesije za
izvajanje javne službe izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je fizična ali pravna oseba, registrirana za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– izpolnjevati mora pogoje, ki jih določajo zakon o zaščiti
živali ter drugi podzakonski predpisi, ki podrobneje urejajo
zaščito živali.
– da ima poravnane davke in prispevke,
– ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne
poravnave ali likvidacije,
– da izkaže kadrovsko in organizacijsko sposobnost za
izvajanje koncesije,
– da izkaže finančno sposobnost,
– da razpolaga z zadostnim številom oskrbnikov in zadostnim obsegom potrebnih delovnih sredstev,
– da predloži stroškovno opredeljen izvedbeni program
oskrbe zapuščenih živali,
– da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet
koncesije,
– da prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko povzročil tretji
osebi,
– da izpolnjuje morebitne dodatne pogoje vsebovane v
javnem razpisu.
12. člen
(1) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. V teh primerih ima koncesionar ob dokazanih
razlogih pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki
so nastali zaradi opravljanja koncesije v nepredvidljivih okoliščinah. Ob nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata
koncedent in koncesionar medsebojno obveščati in dogovarjati
o izvajanju koncesije v pogojih nastale višje sile.
(2) Kot višja sila se ne šteje stavka pri koncesionarju
zaposlenih delavcev. Koncesionar mora ob stavki svojih delavcev zagotoviti izvajanje koncesije v obsegu in pod pogoji,
določenimi s predpisi o zaščiti živali.
13. člen
(1) Koncesionar mora biti zavarovan proti odgovornosti
za škodo, ki jo lahko povzroči tretji osebi oziroma koncedentu
zaradi nevestnega izvajanja oskrbe zapuščenih živali.
(2) Pogodba o zavarovanju za namen iz prejšnjega odstavka mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v
korist občine, kolikor pride do prenehanja koncesije po krivdi
izvajalca storitev.
14. člen
Javno službo mora koncesionar opravljati nepretrgoma in
skladno z veljavnimi predpisi.
IV. VIRI IN NAČIN FINANCIRANJA
15. člen
Sredstva za izvajanje koncesije po tem odloku se zagotavljajo v vsakoletnem proračunu koncedenta.
16. člen
(1) Način plačila koncesionarja se določi s koncesijsko
pogodbo.
(2) Koncesionar je dolžan voditi računovodstvo za podeljeno koncesijo ločeno od računovodstva za svojo ostalo
dejavnost v skladu z določili veljavne zakonodaje.
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V. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE
17. člen
(1) Občina ima pravico izvajati nadzor nad opravljanjem
javne službe. Nadzor opravlja občinska uprava ter občinska inšpekcijska služba. Koncesionar mora kadarkoli posredovati informacije o poslovanju in omogočiti pooblaščeni osebi vpogled
v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem koncesije.
(2) Nadzor je lahko napovedan, nenapovedan ali stalen.
(3) Nadzor mora potekati tako, da ne ovira rednega izvajanja koncesije in tretjih oseb, izvajati pa se mora praviloma le
v poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže
s pooblastilom koncedenta. O nadzoru se napravi zapisnik, ki
ga podpišeta koncesionar in predstavnik koncedenta.
(4) Osebe, ki izvajajo nadzor, so dolžne podatke o poslovanju koncesionarja obravnavati kot poslovno tajnost.
(5) Koncedent lahko po potrebi za nadzor nad izvajanjem
koncesije pooblasti tudi druge pristojne organe in službe.
VI. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
18. člen
Koncesijsko razmerje preneha:
– s pretekom časa, za katerega je bilo sklenjeno,
– s sporazumom koncedenta in koncesionarja,
– z odpovedjo,
– z odvzemom.
19. člen
(1) V primeru, da po poteku koncesijskega razmerja postopek izbora koncesionarja še ni dokončan, mora dosedanji
koncesionar izvajati javno službo do izbora novega koncesionarja, vendar največ šest mesecev.
(2) Koncedent in koncesionar lahko s pisnim sporazumom razveljavita koncesijsko razmerje. V tem primeru mora
dosedanji koncesionar izvajati javno službo do izbora novega
koncesionarja.
20. člen
Koncesionar lahko samo zaradi izjemnih, nepredvidljivih
okoliščin, ko iz utemeljenih razlogov ne more več izvajati javne
službe, s šestmesečnim odpovednim rokom odpove koncesijsko pogodbo.
21. člen
(1) Občinska uprava lahko z odločbo odvzame koncesijo:
– če koncesionar ne opravlja javne službe v skladu s
predpisi, tem odlokom in koncesijsko pogodbo;
– če koncesionar ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje
javne službe skladno z veljavno zakonodajo.
(2) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka tega člena je
dopustna pritožba v roku 15 dni od njene vročitve. O pritožbi
odloča župan.
VII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
22. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene
živali (Uradni list RS, št. 108/12).
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23. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2022
Komen, dne 30. marca 2022
Župan
Občine Komen
mag. Erik Modic

1022.

Odlok o dopolnitvi Odloka o koncesiji
za izvajanje javne službe upravljanja
s spomeniškimi območji in varstva
nepremične dediščine v Občini Komen

Na podlagi tretjega odstavka 59. člena in 100. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08,
123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 –
ZNOrg, v nadaljevanju ZVKD-1), 21. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO,
11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 –
ZIUOOPE), v zvezi z dvaintridesetim, štiriintridesetim in tretjim
odstavkom 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP,
38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 36. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), ob konsistentni razlagi Direktive 2014/23/EU Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 26. februarja 2014 o podeljevanju koncesijskih
pogodb (Uradni list EU L 94 z dne 28. 3. 2014, str. 1–64) in
Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah (Uradni list RS,
št. 9/19) ter na podlagi 7., 8. in 16. člena Statuta Občine Komen
(Uradni list RS, št. 80/09, 39/14, 39/16) je Občinski svet Občine
Komen na 19. redni seji dne 30. 3. 2022 sprejel

ODLOK
o dopolnitvi Odloka o koncesiji za izvajanje
javne službe upravljanja s spomeniškimi
območji in varstva nepremične dediščine
v Občini Komen
1.
V Odloku o koncesiji za izvajanje javne službe upravljanja
s spomeniškimi območji in varstva nepremične dediščine v Občini Komen (Uradni list RS, št. 3/21) se drugi odstavek 8. člena
dopolni tako, da se med nepremičnine, s katerimi upravlja
koncesionar, doda še »Fabianijev čebelnjak, parc. številka 21/9
k.o. Štanjel, EŠD 760, 7214«, in se besedilo drugega odstavka
8. člena navedenega odloka po novem glasi:
»Spomeniška območja oziroma lokalni spomeniki, s katerimi upravlja koncesionar, so naslednji, podrobneje pa se
določijo s koncesijsko pogodbo:

Nepremičnina
Kobdiljski stolp s sanitarijami
Južni del zgornjega palacija Gradu Štanjel s kvadratnim stolpom
(brez pisarniških prostorov, ki jih v najem oddaja Občina Komen)
Galerija Lojzeta Spacala v južnem delu spodnjega palacija Gradu Štanjel
z umetniško zbirko Lojzeta Spacala
Severni niz spodnjega palacija Gradu Štanjel z okroglim stolpom
in z dvoriščem (brez 1. nadstropja)
Fabianijev čebelnjak

Parc. številka
1082, k.o. Štanjel
1018, 1009/3 k.o. Štanjel

EŠD
760, 7214
760, 7214, 7244

1009/3, k.o. Štanjel

760, 7244, 7214

1009/3, 30/2, 30/3, 30/4
k.o. Štanjel
21/9 k.o. Štanjel

760, 7244, 7214
760, 7214
«
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2.
Vsa ostala določila Odloka o koncesiji za izvajanje javne
službe upravljanja s spomeniškimi območji in varstva nepremične dediščine v Občini Komen ostanejo nespremenjena.
3.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Obstoječa koncesijska pogodba se mora uskladiti s tem
odlokom v 1 mesecu od njegove uveljavitve.
Št. 007-13/2020
Komen, dne 30. marca 2022
Župan
Občine Komen
mag. Erik Modic

1023.

Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Antona Šibelja-Stjenka Komen

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 41. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08,
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12
– ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21,
172/21 in 207/21) ter 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni
list RS, št. 80/09, 39/14, 39/16) je Občinski svet Občine Komen
na 19. redni seji dne 30. 3. 2022 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Antona Šibelja-Stjenka Komen
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Antona Šibelja-Stjenka Komen (Uradni
list RS, št. 100/02, 90/07, 57/10, 1/16 in 39/18) se 8. člen spremeni tako, da se glasi:
»Svet šole ima 9 članov, in sicer:
– tri predstavnike ustanovitelja,
– tri predstavnike delavcev osnovne šole (od tega enega
iz podružnice) in
– tri predstavnike staršev (od tega enega iz podružnice).«
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2022
Komen, dne 30. marca 2022
Župan
Občine Komen
mag. Erik Modic

KOPER
1024.

Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja
javnega zavoda Zavod za mladino, kulturo
in turizem Koper v plačni razred za določitev
osnovne plače

Župan Mestne občine Koper na podlagi petega odstavka
11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list
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RS, št. 56/02, 110/02 – ZDT-B, 72/03, 126/03, 70/04, 53/05,
14/06, 27/06 – skl. US, 68/06, 121/06, 1/07 – odl. US, 57/07,
10/08, 17/08, 58/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 80/08,
120/08 – odl. US, 48/09, 91/09, 107/09 – odl. US, 98/09 –
ZIUZGK, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10 – ZIU, 107/10, 35/11
– ORZSPJS49a, 110/11 – ZDIU12, 27/12 – odl. US, 40/12
– ZUJF, 104/12 – ZIPRS1314, 46/13, 46/13 – ZIPRS1314-A,
101/13 – ZIPRS1415, 50/14, 25/14 – ZFU, 95/14 – ZUPPJS15,
82/15, 90/15 – ZUPPJS16, 88/16 – ZUPPJS17, 23/17 – ZDOdv,
67/17, 84/18, 75/19 – ZUPPJS2021, 49/20 – ZIUZEOP, 61/20
– ZIUZEOP-A, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21
– ZDUOP, 112/21 – ZNUPZ, 206/21), prvega odstavka 3. člena
Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS,
št. 68/17, 4/18, 30/18, 75/19 – ZUPPJS2021, 116/21, 180/21)
in s soglasjem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo,
št. 010-3/2022/7 z dne 14. 3. 2022, v zvezi z uvrstitvijo delovnega mesta direktorja javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je
Mestna občina Koper, v plačni razred, izdajam naslednji

SKLEP
o uvrstitvi delovnega mesta direktorja
javnega zavoda Zavod za mladino, kulturo
in turizem Koper v plačni razred
za določitev osnovne plače
I.
Delovno mesto direktorja javnega zavoda Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper se za določitev osnovne plače
uvrsti v 51. plačni razred za čas štiriletnega mandata, ki je
nastopil z dnem 1. 3. 2022.
II.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je dne
14. 3. 2022 podalo soglasje št. 010-3/2022/7 k uvrstitvi v plačni
razred iz prve točke tega sklepa.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 100-4/2010
Koper, dne 22. marca 2022
Župan
Mestne občine Koper
Aleš Bržan
Ai sensi dell’articolo 11 della Legge sul sistema degli stipendi nel settore pubblico (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 56/02,
110/02 – Sigla: ZDT-B, 72/03, 126/03, 70/04, 53/05, 14/06,
27/06 – Sentenza della CC, 68/06, 121/06, 1/07 – Sentenza
della CC, 57/07, 10/08, 17/08, 58/08, 69/08 – Sigla: ZFTI-A,
69/08 – Sigla: ZZvar-E, 80/08, 120/08 Sentenza della CC, 48/09,
91/09, 107/09 – Sentenza della CC, 98/09 – Sigla: ZIUZGK,
13/10, 59/10, 85/10, 94/10 – Sigla: ZIU, 107/10, 35/11 – Sigla:
ORZSPJS49a, 110/11 – Sigla: ZDIU12, 27/12 – Sentenza Della
CC, 40/12 – Sigla: ZUJF, 104/12 – Sigla: ZIPRS1314, 46/13,
46/13 – Sigla: ZIPRS1314-A, 101/13 – Sigla: ZIPRS1415, 50/14,
25/14 – Sigla: ZFU, 95/14 – Sigla: ZUPPJS15, 82/15, 90/15 –
Sigla: ZUPPJS16, 88/16 – Sigla: ZUPPJS17, 23/17 – Sigla:
ZDOdv, 67/17, 84/18, 75/19 – Sigla: ZUPPJS2012, 49/20 –
Sigla: ZIUEOP, 61/20 – Sigla: ZIUZEOP-A, 152/20 – Sigla:
ZZUOOP, 175/20 – Sigla: ZIUOPDVE, 15/21 – Sigla: ZDUOP,
112/21 – Sigla: ZNUPZ, 206/2021), del primo comma dell’articolo 3 dell’Ordinanza sugli stipendi dei direttori nel settore
pubblico (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 68/17, 4/18, 30/18,
75/19 – Sigla: ZUPPJS2021, 116/21, 180/21) e con il consenso
del Ministero dello sviluppo economico e della tecnologia, prot.
n. 010-3/2022/7 del 14 marzo 2022, il Sindaco emette, in merito
all’inquadramento in un livello di retribuzione del posto di lavoro
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di direttore dell’ente pubblico, cui fondatore è il Comune città di
Capodistria, il seguente atto di

DELIBERA
sull’inquadramento del posto di lavoro
di direttore dell’ente pubblico Ente per i giovani,
la cultura e il turismo Capodistria in un livello
di retribuzione al fine di definire
lo stipendio di base
I
Al fine di definire lo stipendio di base, il posto di lavoro
di direttore dell’ente pubblico Ente per i giovani, la cultura e il
turismo, viene inquadrato nel 51° livello di retribuzione.
II
Il Ministero dello sviluppo economico e della tecnologia ha
presentato in data 14 marzo 2022 il proprio consenso, prot. n.
010-3/2022/7, all’inquadramento nel livello di retribuzione di cui
al primo punto del presente atto di Delibera.
III
Il presente atto di Delibera entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Prot. n. 100-4/2010
Capodistria, 22 marzo 2022
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Aleš Bržan

LAŠKO
1025.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za kamnolom Rečica

Na podlagi 273. člena Zakona o urejanju prostora –
ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) v povezavi z 61. členom
Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS,
št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11
– ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl.
US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 21. člena Statuta
Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18 in 61/19)
je Občinski svet Občine Laško na 18. redni seji dne 23. 3. 2022
sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za kamnolom Rečica
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za občinski podrobni prostorski načrt)
(1) S tem odlokom se ob upoštevanju Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Laško (Uradni list RS,
št. 3/18) sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za kamnolom Rečica (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
(2) OPPN je izdelalo podjetje IUP d.o.o. Celje, pod številko projekta 320/16 in vsebuje tekstualni in grafični del ter
priloge:
– tekstualni del:
– odlok
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– grafični del:
1.0 Izsek iz grafičnega dela OPN
Občine Laško
M 1:5000
2.0 Situacija obstoječega stanja
z inventarizacijo
M 1:1000
3.0 Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi
območji
M 1:5000
4.1 Ureditvena situacija – 1. faza
eksploatacije
M 1:1000
4.2 Ureditvena situacija – 2. faza
eksploatacije
M 1:1000
4.3 Ureditvena situacija zaključene sanacije
M 1:1000
5.0 Geodetsko kotirana situacija
M 1:1000
6.0 Situacija s prikazom gospodarske javne
infrastrukture
M 1:1000
7.1 Prerez kamnoloma s prikazom
oblikovanja končnih etaž
M 1:1000
7.2 Prerez kamnoloma po končani sanaciji
M 1:1000
– priloge OPPN so:
1. izvleček iz strateškega prostorskega akta
2. prikaz stanja prostora
3. strokovne podlage
4. smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
5. obrazložitev in utemeljitev OPPN
6. povzetek za javnost
7. okoljsko poročilo.
2. člen
(vsebina OPPN)
(1) Ta odlok določa območje OPPN, načrtovane prostorske ureditve, umestitev načrtovane ureditve v prostor, rešitve
in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, varovanje
okolja in naravnih virov ter za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami, zasnovo projektnih rešitev in pogojev priključevanja
objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno
dobro, etapnost izvedbe prostorskih ureditev in dopustna odstopanja.
(2) Skladno z odločbo Ministrstva za okolje in prostor,
št. 35409-4/2018/13 z dne 12. 6. 2018 je izdelano okoljsko
poročilo (izdelal Ipsum d.o.o., št. projekta 334/18, januar 2019,
dopolnitev maj 2019, dopolnitev julij 2019, dopolnitev april
2021, dopolnitve januar 2022). V tem odloku so upoštevani
omilitveni ukrepi, ki izhajajo iz okoljskega poročila.
OPIS PROSTORSKE UREDITVE
3. člen
(predmet OPPN)
(1) Območje OPPN je umeščeno v naselje Spodnja Rečica
v severozahodnem delu Občine Laško. Območje je večinoma
obdano z gozdom, le na severni strani je omejeno s poslovno
cono Rečica. Po severnem robu območja teče potok Rečica.
Območje je dostopno po obstoječi dovozni cesti, ki se na severu
priključi na lokalno cesto LC 200171 (Rečica–Šmohor).
(2) Najbližje naselje je Spodnja Rečica (severno od kamnoloma) ter vasici Kuretno in Šmihel (južno od kamnoloma). Stanovanjska hiša oziroma gospodarsko poslopje zaselka Kuretno
je oddaljeno min. 142 metrov od meje pridobivalnega prostora.
(3) OPPN obravnava pridobivalno območje obstoječega
kamnoloma v Rečici v Laškem in gozdne površine, na katerih
je območje nekdanjega rudniškega jalovišča.
(4) Nosilec rudarske pravice je GRATEX d.o.o., ki ima
sklenjeno koncesijsko pogodbo za gospodarsko izkoriščanje
mineralne surovine tehničnega kamna – dolomita in industrijskega dolomita.
(5) Po eksploataciji je predvidena sanacija kamnoloma.
Sanacija vključuje tehnično sanacijo (oblikovanje brežin etaž
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tako, da se čim bolj prilagajajo okoliškemu terenu in zagotavljajo stabilnost etaž) in biološko sanacijo (zagotavljanje primernih
rastiščnih razmer in zasaditev glede na fazo pridobivanja).
(6) Strokovne podlage, ki so bile upoštevane pri izdelavi
OPPN so:
– Rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje,
izdelal Železnikar Control, št. projekta 5-11/2015-VŽ, oktober
2015;
– Okoljsko poročilo za OPPN za kamnolom Rečica
(LAU-50), izdelal Ipsum d.o.o., št. projekta 334/18, januar 2019,
dopolnitev maj 2019, dopolnitev julij 2019, dopolnitev april
2021, dopolnitve januar 2022;
– Strokovne podlage s stališča upravljanja z vodami za
OPPN kamnolom Rečica v Občini Laško, izdelal HDC d.o.o.,
št. elaborata 104/2018, oktober 2018;
– Geološko-geomehansko poročilo za OPPN Kamnolom Rečica, izdelal Geosvet, Samo Marinc s.p., št. elaborata
36-12/2018, december 2018;
– Ureditev potoka Rečica od km 0,155 do km 0,444 in
odvodnika z območja plazu na južnem pobočju nad potokom
Rečica v dolžini 166 m, faza PGD, izdelal IZVO-R d.o.o.,
št. projekta H88/15, november 2018, april 2020;
– Celovito strokovno poročilo o vzrokih plazenja na območju zaprtega rudnika v Rečici nad Laškim v Občini Laško,
izdelal EHO projekt d.o.o., št. projekta G-37/17, junij 2017;
– Sanacijski načrt z zasaditvijo, izdelal IUP d.o.o.,
št. 326/16, februar 2017;
– Opredelitev aktivnosti in nadzora po sprejetju OPPN in
sanaciji plazu nad tovarno Fragmat v Sp. Rečici (izdelal Tesma
d.o.o. Trbovlje, junij 2018).
OBMOČJE OPPN
4. člen
(območje OPPN)
(1) Območje OPPN obsega površine obstoječega nadzemnega pridobivalnega prostora za izkoriščanje mineralnih
surovin in gozdne površine, ki obsegajo območje nekdanjega
rudniškega jalovišča.
(2) Območje OPPN meri 15,9 ha.
(3) V območje OPPN so vključena zemljišča oziroma deli
zemljišč s parcelnimi številkami:
– k.o. Rečica: 1102/12, 1276/11,
– k.o. Šmihel: 39/1, 39/3, 40/2, 43/1, 41/3, 43/4, 43/5,
43/7, 1377/3, 199/3, 127/1, 127/3, 127/5, 127/6, 128/2, 128/12,
128/15, 128/3, 128/4, 128/6, 128/7.
(4) Pri čemer območje plazu in jalovišča obsega zemljišča
oziroma dele zemljišč s parcelnimi številkami: 39/3, 40/2, 41/3,
128/2 vse k.o. Šmihel.
(5) V primeru odstopanja številk parcel navedenih v prejšnjem odstavku in stanja glede na grafični prikaz velja grafični
prikaz.
5. člen
(posegi zunaj območja OPPN)
Zunaj območja OPPN je:
– obstoječa dovozna cesta, ki poteka preko zemljišč s
parcelnimi številkami 43/9, 43/4, 43/1, k.o. Šmihel,
– tehnica in vstopni objekt na zemljiščih s parcelnimi številkami 1377/3 in 41/3, k.o. Šmihel.
UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
6. člen
(vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji)
(1) Območje OPPN se nahaja v severozahodnem delu
Občine Laško, v naselju Spodnja Rečica. Vključuje vzhodno
pobočje Bebrovega hriba do potoka Rečica na severu.
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(2) Območje OPPN se navezuje na lokalno cesto
LC 200171 Rečica–Šmohor in na obstoječo javno cestno
omrežje.
7. člen
(vrste gradenj)
Na območju OPPN so dovoljene:
– gradnje objektov, inštalacij in postavitev tehničnih naprav za pridobivanje mineralnih surovin,
– gradnje objektov komunalne infrastrukture,
– postavitev začasnih spremljajočih objektov, gradbenih
strojev in mehanizacije za namen izkopa in predelave kamna,
– odstranitev objektov,
– gradnja in rekonstrukcije gozdnih poti in dovoznih cest.
8. člen
(vrste dopustnih dejavnosti)
(1) Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste
objektov, opredeljene v skladu s predpisi o enotni klasifikaciji
vrst objektov (CC-SI):
– gradbeni inženirski objekti:
– objekti za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih
surovin (2301),
– gradbeni inženirski objekti (ceste, lokalni cevovodi,
lokalni elektroenergetski vodi in lokalna komunikacijska
omrežja).
(2) Na območju OPPN je dovoljena postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov, opredeljenih v skladu s predpisi o
vrstah objektov glede na zahtevnost:
– nezahtevni objekti: majhna stavba, ograja, podporni zid;
– enostavni objekti:
– ograja, podporni zid, priključki na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja: priključek na cesto, priključek na objekte energetske infrastrukture (elektrovod, plinovod, toplovod), priključek na objekte
za oskrbo s pitno vodo in priključek za odvajanje odpadne
vode, priključek na komunikacijska omrežja (kabelska,
telefonska omrežja);
– pomožni kmetijsko-gozdarski objekti: gozdne prometnice;
– začasni objekti: začasni objekti namenjeni začasnemu
skladiščenju nenevarnih snovi.
9. člen
(opis načrtovanih objektov in površin,
pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)
(1) Z idejnim rudarskim projektom je določena tehnična
rešitev razvoja kamnoloma do končnega stanja, vključno s
sanacijo.
(2) Odkopavanje materiala se bo izvajalo hkrati na vseh
terasah razen na osnovnem nivoju, nato se prične s sanacijo
etaž in odkopavanjem osnovnega nivoja.
(3) Faze eksploatacije so:
– prva faza eksploatacije obsega etaže v jugovzhodnem
delu območja,
– druga faza eksploatacije obsega etaže v osrednjem in
severozahodnem delu območja ter
– tretja faza eksploatacije obsega osnovno etažo (kota
250 m n.v.).
(4) Predvideni končni rob kamnoloma na jugozahodni
strani je na koti okoli 370 m n.v.. Predvidena je osnovna etaža
kamnoloma, in sicer na koti okoli 250 m n.v.. Skupna končna
oziroma največja višinska razlika je 120 metrov.
(5) Predvidene nove kote etaž od spodaj navzgor:
– osnovna etaža na koti
– prva etaža na koti
– druga etaža na koti
– tretja etaža na koti
– četrta etaža na koti
– peta etaža na koti

250 m n.v.,
270 m n.v.,
290 m n.v.,
305 m n.v.,
320 m n.v.,
335 m n.v.,

Uradni list Republike Slovenije
– šesta etaža na koti
– sedma etaža, vrh na koti

350 m n.v.,
370 (365) m n.v.
(pristopna pot).
(6) Vhod na osnovno etažo kamnoloma je s severne
strani z odcepom z lokalne ceste. Dostop do etaž je po dostopni cesti iz vzhodne strani preko gospodarske cone do
lokalne ceste.
(7) V vzhodnem delu kamnoloma je predvidena začasna
lokacija jalovine. Lokacija jalovine se lahko spremeni, skladno
s potekom eksploatacijskih del.
(8) Na območju obstoječega plazu, severozahodno izven
območja pridobivalnega prostora kamnoloma, ni dopustno odlagati odpadne jalovine ali katerega drugega materiala.
(9) Dela se izvajajo z upoštevanjem vseh predpisanih in
dogovorjenih ukrepov za varstvo pri delu in varnost okolice in
okolja. Med izvajanjem del se, razen pogonskega goriva in
razstreliva, ne uporabljajo nevarne snovi.
(10) Opredelitev del na območju OPPN:
– pripravljalna dela: odpiranje kamnoloma, priprava dostopnih poti in transportnih poti za odvoz materiala, označitev
ter zavarovanje pridobivalnega prostora, odstranjevanje zgornjega humusnega dela ter deponiranje na začasnih deponijah
znotraj pridobivalnega prostora,
– pridobivanje materiala nad koto +250 m n.v. in do kote
+370 m n.v.,
– izkopavanje, premetavanje, nakladanje in odvoz,
– pridobivanje materiala od kote +370 m n.v. do kote
+250 m n.v.,
– izkopavanje, premetavanje, nakladanje in odvoz,
– tehnična sanacija izkoriščenih delov kamnoloma,
– biološka sanacija.
(11) Smer odkopavanja oziroma izvajanja del napredovanja odkopne fronte se bo določila z rudarskim projektom za
izvedbo.
(12) Parametri delovnih etaž:
– etaže so višine ca. 20 m,
– etaže (etažne ravnine) so širine od 5 do 6 m, lahko so
tudi širše,
– delovni naklon etažnih brežin je 70°,
– točni parametri etaž se določijo v rudarskem projektu
za izvajanje del.
(13) Parametri končnih etaž:
– etaže so višine od 15 m do 20 m,
– etaže so širine od 5 m do 6 m, lahko so tudi širše,
– končni naklon etažnih brežin je 60° ali manj,
– generalni naklon kamnoloma je 48°,
– točni parametri se določijo v rudarskem projektu za izvajanje del. Etaže so označene s številko, ki predstavlja približno
koto etažne ravnine v m n.v..
(14) Konstrukcija kopa:
– pridobivanje se izvaja od zgoraj navzdol in obratno s
sprotno tehnično sanacijo izkoriščenih delov, po etaži, določene
višine. Pridobivanje poteka z buldožerjem, s katerim najprej
odkrijejo odkrivko, nato pa odrivajo pretrto kamnino od zgoraj
navzdol, v manjši meri tudi z razstreljevanjem,
– ob pridobivanju se izdela končna brežina do meje dovoljene eksploatacije. Etaže ob končni brežini se izdelajo tako,
da se delovne višine etaž razpolovijo po višini. Nakloni delovnih
brežin so 70°, naklon končne brežine pa znaša 48°.
(15) Zaloge:
– V pridobivalnem prostoru je ocenjeno 877.812 m3 razpoložljive zaloge materiala v raščenem stanju. Predviden letni
izkop bo ca. 65.000 m3 materiala v raščenem stanju. Doba
izkoriščanja kamnoloma bo ca. 14 let.
(16) Objekti na separaciji se ohranjajo. Postavitev novih
ni predvidena, razen če bo to nujno zaradi obsega dela v kamnolomu. Poleg oblikovanja novih etaž in gradnje dostopnih
poti na etaže je možna še rekonstrukcija z obnovo objektov,
odstranitev objektov in vzdrževalna dela. Območje kamnoloma
se zaradi varnosti praviloma ogradi.
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10. člen
(dopustni posegi)
(1) Predvidena je eksplotacija v okviru opredeljenega pridobivalnega prostora in priprava dostopnih poti na posamezne
delovne etaže, posek gozda in čiščenje podrasti, odstranjevanje humusnega pokrova in njegovo deponiranje, odkopavanje,
pridobivanje materiala (drobljenje materiala v ležišču), vrtanje
in miniranje, prerivanje in premetavanje odkopanega materiala, oblikovanje delovnih etaž in dostopnih poti za gradbeno
mehanizacijo.
(2) Posek gozda in čiščenje podrasti se opravi kot golosek, praviloma od zgoraj navzdol in na celotni površini ali na
delih pridobivalnega prostora posamezne faze, ki se določijo na
podlagi letnega načrta napredovanja rudarskih del.
(3) Odstranjevanje humusnega pokrova se opravi na celotni površini ali delih pridobivalnega prostora posamezne faze
z odrivanjem na robove pridobivalnega prostora. Odstranjeni
humus se deponira in hrani v kupih višine do 2,0 m z nabrazdano površino in zatravitvijo s travnimi mešanicami ter deteljo. Po
končanem odkopu se uporabi za sanacijo kamnoloma.
(4) Pridobivanje materiala – z bagrskim odkopom z vrtanjem in miniranjem ali brez vrtanja in miniranja ter bagrskim
odkopom.
(5) Vrtanje minskih vrtin se opravlja z metodami vrtanja
vrtin srednjega premera z usmerjenim miniranjem. Pri vrtanju
se uporabi oprema, ki ima urejeno zbiranje prahu.
(6) Razstreljevanje se opravlja z uporabo milisekundnega
načina miniranja (elektrorazstreljevanje). Uporabi se najstrožje
kriterije – norme za varnost pred razmetom, zračnim udarnim
valom in potresi.
(7) Prerivanje in premetavanje materiala se vrši od zgoraj
navzdol, lahko preko več etaž skupaj. Poleg prerivanja je dovoljen odvoz odkopanega materiala s posameznih delovnih etaž
z vozili, kolikor to dopuščajo varnostni ukrepi.
(8) Na obrobju kamnoloma se postavi zaščitna žičnata
ograja višine do 2,2 m.
11. člen
(sanacija)
(1) Sanacija kamnoloma se sestoji iz tehnične in biološke
sanacije.
(2) V okviru tehnične sanacije se izvrši dokončno oblikovanje etaž. Kot prvi ukrep je stabilnost brežine, ki je zagotovljena s pravilnim in natančnim izvajanjem del zlasti ob brežinah. Naklon je stabilnostno preverjen in daje zadostno varnost
(varnostni faktor > 1,3; kjer faktor varnosti ni zagotovljen se
le-ta zagotovi z ustreznimi dodatnimi ukrepi za dosego ustreznih faktorjev varnosti). Na notranjem robu posamezne etaže
se izdela mulda v širini ca. 50 cm. Na izdelane in poravnane
police se nanese kamnolomska jalovina in predelana zemljina
ter humus. Na ta način se omogoči nadaljevanje sanacije z
biološko sanacijo.
(3) V okviru biološke sanacije se na predhodno poravnana tla nasuje kamnolomska jalovina in zemljina v debelini
vsaj 50 cm (20/30 cm jalovine + 20/30 cm humusa) ter izvrši
zatravitev in posamično saditev drevja. Debelina zemljatega
nasutja je lahko večja, odvisno od količine kamnolomske jalovine in kamnolomskih materialov, ki nimajo prodajne vrednosti.
Upošteva se:
– sajenje se izvaja strnjeno in v večjih potezah. Predlagana gostota saditve je ca. 800–1200 sadik na hektar,
– po prilagojenem konceptu sanacije se sanira skalna stena opuščenega kamnoloma v vzhodnem delu pridobivalnega
prostora. Ta del kamnoloma je opuščen že dlje časa, tako so
se mestoma že same zasadile določene rastline in se je skala
začela sanirati po naravni poti. Naravno sanacijo je potrebno
dopolniti z avtohtono in primerno zasaditvijo, odvisno od širine
in dostopnosti etaž,
– za izvajanje biološke sanacije se upošteva elaborat
»Sanacijski načrt z zasaditvijo za kamnolom Rečica, Laško«
(izdelal IUP d.o.o., številka projekta 326/16, februar 2017), kjer
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so natančneje opredeljeni vzorec saditve in izbor sadik (listavci: črni gaber, maklen, divja češnja, bukev, breza, trepetlika,
iglavci: rdeči bor, macesen, grmovnice: leska, šipek, dobrovita,
glog ipd.).
(4) Faze sanacije so:
– po prvi fazi eksploatacije se izvede tehnična in biološka
sanacija etaž v jugovzhodnem delu območja,
– po drugi fazi eksploatacije se izvede tehnična sanacija
etaž v osrednjem in severozahodnem delu območja,
– po tretji fazi eksploatacije in tehnični sanaciji vseh etaž
in osnovne etaže se v celoti izvede še biološka sanacija.
(5) Količina odrivke je ca. 100.000 m3. Ta material je skladno z rudarskim projektom predviden za sanacijo kamnoloma.
Na sedanji osnovni etaži je deponija ca. 20.000 m3 zemlje, zato
dodaten material za sanacijo ni potreben. Viška jalovine ne bo.
Jalovina se deponira zgolj znotraj pridobivalnega prostora na
začasnih deponijah znotraj pridobivalnega prostora. Na območju plazu in jalovišča ni dopustno deponirati.
(6) Po opustitvi izkoriščanja oziroma sanaciji okolja in
odpravi posledic, ki so nastale pri izvajanju rudarskih del, je
potrebno izvesti ukrepe zavarovanja, tako, da se izključi nevarnost za zdravje ali življenje ljudi in živali ter možni povzročitelji
onesnaževanja okolja oziroma predvidljive škode na objektih
in okolju.
POGOJI PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
IN GRAJENO JAVNO DOBRO
12. člen
(cestno omrežje)
(1) Po severovzhodni strani obravnavanega območja poteka obstoječa dovozna cesta, ki se severno priključi na lokalno
cesto LC 200171 Rečica–Šmohor. Z dovozne ceste je urejen
dovoz v območje kamnoloma, preko vstopno/izstopne tehtnice.
Pri odvozu materiala iz kamnoloma je potrebno upoštevati osne
obremenitve obstoječih prometnic.
(2) Dostopne poti na delovne etaže se uredijo od severne
in južne dostopne poti, ki vodita do vrha kamnoloma. Poti se
izvedejo kot »buldožerske« poti, širine najmanj 4,0 m oziroma
v čvrstem raščenem terenu najmanj 3,0 m. Dostopne poti do
posameznih etaž so hkrati tudi dostopne poti do sosednjih
gozdnih površin. Zagotoviti je potrebno utrditev transportnih
dostopnih poti in na njih urediti primerno odvodnjavanje tako,
da se meteorne vode nekontrolirano ne iztekajo po pobočju in
javnih cestah na katere se priključujejo. Po izvedbi posega jih je
potrebno ohraniti oziroma urediti, da se ohrani dostop do gozda
ob predhodnem soglasju lastnika zemljišča.
(3) Zaradi prekomernega obremenjevanja občinskih javnih cest (zaradi odvoza materiala iz kamnoloma) in povzročitve
morebitnih poškodb na javni cesti, lastnik rudarske pravice
poravna sorazmerni del stroška za obnovo obrabljenih cest
lokalni skupnosti.
13. člen
(vodovodno omrežje)
(1) Na območju OPPN poteka primarni vodovod iz zajetij
Jožefa in Govce v Rudniku Laško (vodno dovoljenje št. 355272/2005-26, z dne 5. 1. 2013, ter odločba o spremembi vodnega
dovoljenja št. 35527-74/2015-5, z dne 31. 5. 2016), iz glavnega
rova in naprej po dovozni cesti v smeri proti vzhodu. Glavni rov
rudnika je hkrati dostop do vodnih zajetij in črpališča za oskrbo
s pitno vodo Občine Laško in se vzdržuje za potrebe pitne
vode. Imetnik rudarske pravice mora omogočiti dostop in vzdrževanje izvajalcu GJS oskrbe s pitno vodo do vodnih zajetij.
(2) Vsa dela na območju OPPN je potrebno izvesti po
pravilih stroke in skladno s sprejetim tehničnim pravilnikom o
javnih vodovodih v Občini Laško.
(3) Upravni del kamnoloma je v poslovni coni Rečica, v
neposredni bližini, kjer so sanitarije in ostali tehnični prostori
ter možnost vode za tehnološke potrebe iz javnega vodovoda.
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(4) Vodo za gašenje bo mogoče zajemati iz bližnjega
vodotoka.
14. člen
(kanalizacijsko omrežje)
(1) Na območju OPPN ni fekalnega kanalizacijskega
omrežja. Priključek ni predviden.
(2) Na območju OPPN je izvedena meteorna kanalizacija. Padavinske vode na ožjem območju kamnoloma Rečica
pretežno pronicajo direktno v razpoklinsko porozno dolomitno
hribinsko osnovo. Zastajanje meteornih vod je zanemarljivo
tudi ob večjih nalivih, odtok je speljan preko zadrževalnika
in usedalnika v Rečico. Ustreznost dimenzij zadrževalnika je
potrebno v nadaljnjih fazah projektiranja preveriti s hidravličnim
izračunom. Usedalnik je treba redno čistiti in vzdrževati.
(3) Odvod padavinskih voda se načrtuje tako, da ni nenadzorovanega odvajanja vode po erozivnih oziroma plazljivih
zemljiščih in tako, da ni ogrožena stabilnost zemljišča.
(4) Izpusti padavinskih odpadnih vod v vodotok Rečica se
načrtujejo tako, da ne segajo v svetli profil vodotoka. Izpustne
glave se načrtuje pod naklonom brežin vodotoka. Na območju
izpustov mora biti struga ustrezno zavarovana pred vodno
erozijo. Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih
in komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena z veljavnimi
predpisi.
15. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Preko območja OPPN potekajo obstoječi nizko, srednje in visokonapetostni elektroenergetski vodi.
(2) V območju dovozne ceste poteka obstoječi NN podzemni električni vod, ki služi za napajanje črpališča za rudnik.
Obstoječi NN podzemni vod je potrebno upoštevati kot omejitveni faktor v smislu varovalnega pasu, kateri znaša 1 m od
osi NN podzemnega električnega voda. Obstoječi vod se že
nahaja v zaščitni cevi.
(3) Ob vhodu v rudnik se nahaja obstoječa priključna merilna omarica z merilnim mestom. V kolikor bo pri ureditvi vhoda
v rudnik tangirana, je isto potrebno prestaviti izven območja
ureditve vhoda, kar je potrebno obdelati v kasnejši projektni
dokumentaciji.
(4) Ob robu območja pridobivalnega prostora kamnoloma
poteka večsistemski SN nadzemni vod, katerega varovalni pas
ne posega v območje predvidenih ureditev.
(5) Za potrebe kamnoloma se električna energija pridobiva iz obstoječe transformatorske postaje TP Gratex – Tuja 005,
severno od pridobivalnega prostora, na parceli št. 1102/12 k.o.
Rečica. Obstoječi objekti v kamnolomu so že priključeni na distribucijsko omrežje preko merilnega mesta št. 188683 z zakupno priključno močjo 518 kW v odjemni skupini 'Odjem na SN',
katero se nahaja v transformatorski postaji TP Gratex – Tuja.
(6) Pri načrtovanju je potrebno upoštevati prenosne elektroenergetske objekte in njihove varovalne pasove, in sicer
znaša širina varovalnega pasu elektroenergetskih daljnovodov
za napetostni nivo 110 kV in pripadajočih razdelilnih transformatorskih postaj 30 m (15 m levo in 15 m desno od osi DV).
(7) Za vsako graditev objekta v koridorjih obstoječih in
predvidenih prenosnih daljnovodov je potrebno pridobiti soglasje upravljalca. Upoštevati je potrebno predpise, ki določajo
pogoje in omejitve gradenj, uporabe objektov in opravljanje
dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih
omrežij.
(8) Za vsak poseg v elektroenergetski varovalni pas je
potrebno izdelati ustrezno projektno dokumentacijo oziroma
elaborat križanja. Investitor oziroma projektantska organizacija,
ki bo projektirala križanje, mora na projektne rešitve pridobiti
soglasje upravljalca vodov.
(9) Pri gradnji je treba upoštevati določila predpisov o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka ter predvideti,
da se deli teles, ročice gradbenih strojev ali drugi predmeti ne
približajo faznim vodnikom za napetostni nivo 110 kV na manj
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kot 3 m. Investitor je zadolžen za upoštevanje pravil za varno
delo v bližini elektroenergetskih naprav.
(10) Miniranje v bližini visokonapetostnih vodov je potrebno izvajati tako, da ne pride do poškodb daljnovodov.
Odgovornost za povzročeno škodo nosi investitor oziroma izvajalec minerskih del, zato je izbor primerne tehnologije vrtalno
minerskih del njegova odgovornost. Pri miniranju je potrebno
upoštevati tudi induktivni vpliv na vžigalne tokokroge, zato je
potrebno izvajati aktiviranje razstreliva z detonacijsko vrvico.
(11) V primeru poškodbe ozemljitvenega sistema je investitor dolžan sanirati poškodbo v prisotnosti predstavnika
upravljalca vodov. Za vsa mesta, kjer bodo dela križala ozemljila, je investitor oziroma izvajalec del dolžan opraviti kontrolne meritve ozemljitvene upornosti in izdelati poročilo ter ga
dostaviti upravljalcu vodov. Če pokažejo preveritve nezadovoljive rezultate, je potrebno izvršiti popravilo ozemljitve stojnega
mesta. Upravljalec vodov ne prevzame nobenih stroškov, ki bi
nastali na predvidenem objektu v primeru potrebne sanacije
ozemljitvenega sistema. Meritve se morajo izvajati ob prisotnosti predstavnika upravljalca vodov.
(12) O vsaki poškodbi električnih naprav je nemudoma potrebno obvestiti upravljalca. Odgovornost investitorja
je, da zagotovi stabilnost odkopnega roba kamnoloma in s
tem varnost naših obstoječih objektov in možnost izgradnje
predvidenih.
(13) Za vsak poseg v varovalni pas daljnovodov skladno
z deveto točko 11. člena Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju
varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS,
št. 101/10) je investitor – lastnik nepremičnin dolžan skleniti
pogodbo s sistemskim operaterjem o ustanovitvi služnosti za
postavitev, rekonstrukcijo, vzdrževanje, nadzor in obratovanje elektroenergetskih vodov, v kolikor takšna pogodba še ni
sklenjena.
16. člen
(javna razsvetljava)
Javna razsvetljava ni predvidena.
17. člen
(omrežje elektronskih komunikacij)
(1) Obravnavani kontejnerji znotraj kamnoloma imajo obstoječ telefonski priključek. Trasa priključka poteka od kontejnerjev proti severozahodu do poslovnih objektov kamnoloma,
izven meje podrobnega načrta.
(2) Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati trase
obstoječega TK omrežja in jih določiti z zakoličbo. Glede na
pozidavo oziroma komunalno ureditev jih je potrebno ustrezno
zaščititi ali prestaviti.
REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE
18. člen
(kulturna dediščina)
(1) Na območju OPPN ni registriranih enot kulturne dediščine vpisanih v register nepremične kulturne dediščine ali
razglašenih za kulturni spomenik.
(2) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč
splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja (lastnika zemljišča, investitorja, odgovornega vodjo del) ob odkritju arheološke ostaline zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na
mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda
za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno pristojni osebi Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije omogočiti dostop do zemljišč, kjer
se bodo izvajala zemeljska dela, in opravljanje strokovnega
nadzora nad posegi.
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REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE
19. člen
(varstvo zraka)
(1) V času izvajanja del se bo onesnaženost zraka povečala le neposredno na delovišču. Zaradi aktivnosti delovne
opreme in tovornih vozil bodo prisotne obremenitve zraka s
prašnimi delci ter z izpušnimi plini vozil. Glede na dinamiko
del ter relativno veliki prostor, je to onesnaževanje majhno do
zmerno. V procesu pridobivanja, zaradi naravne vlažnosti materiala, ne nastaja veliko prahu. Problem lahko nastane ob daljšem sušnem obdobju, v tem času je potrebno material nekoliko
vlažiti. Prevozne poti morajo biti speljane po terenu, s katerega
je odstranjen humusni material. Zaradi vsega navedenega v
procesu normalno ni pričakovati omembe vrednih emisij prahu.
(2) Prah nastaja v glavnem pri treh operacijah, in sicer.
– pri vrtanju minskih vrtin,
– pri miniranju in
– pri premetavanju oziroma prerivanju materiala.
(3) Prah pri miniranju realno ni možno omejiti ali bistveno
zmanjšati. Zaradi tega je potrebno miniranja prilagoditi vremenskim razmeram, oziroma le-to izvesti v času, ko veter ne
piha po dolini v smeri naselja, to je v smeri severa oziroma
severovzhoda.
(4) Prah pri premetavanju oziroma prerivanju materiala realno ni možno bistveno zmanjšati. Tudi za to delo veljajo enaki
ukrepi, to je delo je potrebno izvajati v primernih vremenskih
razmerah.
(5) V preostalem procesu pridobivanja – odkopavanja in
nakladanja, zaradi naravne vlažnosti, ne nastajajo omembe
vredne količine prahu. Začasne dovozne poti v kamnolomu se
po potrebi vlažijo.
20. člen
(varstvo voda)
(1) Po evidencah Direkcije RS za vode se obravnavano
območje ne nahaja v območju vodovarstvenih pasov vodnih
virov. Pri načrtovanih posegih v prostor je potrebno upoštevati
meje priobalnega zemljišča, ki segajo 5 m od meje vodnega
zemljišča na vodah 2. reda, razen v posebnih primerih, ki jih
določa 37. člen ZV-1. Na območju OPPN je vodotok 2. reda
Rečica. V grafičnem delu je prikazan tudi 5 m priobalni pas
vodotoka. Predvideni posegi niso predvideni na območju vodotoka ali priobalnega pasu.
(2) Na območju obravnavanega OPPN – kamnoloma
Rečica ni površinskih aktivnih vodotokov, kot tudi ne izvirov
ali solišč podtalnice, kar kaže na globlji prosti nivo podtalnice.
Odvod meteornih vod je speljan preko zadrževalnika in usedalnika v Rečico.
(3) Usmeritve:
– Energente uporabljajo vsi premični delovni stroji v kamnolomu (vrtalni stroji, buldožer, nakladalniki in bagri, mobilne
drobilne in sejalne naprave) ter vozila, ki prihajajo v kamnolom.
Pretakanje goriva v kamnolomu ni dovoljeno.
– Med gradnjo ni dovoljeno odlagati gradbenega in izkopanega materiala na vodna ali priobalna zemljišča, na brežine
in v pretočne profile vodotokov, na poplavno ogrožena območja, na nestabilna mesta ali na mesta, kjer bi lahko prišlo do
splazitve ali erodiranja. Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in odstraniti
vse ostanke začasnih deponij.
– Gospodarska razstreliva se uporablja v postopku pridobivanja kamna. Omilitveni ukrepi za razstreljevanje morajo
biti opredeljeni v načrtu za izvedbo razstreljevanja v skladu s
strokovnimi podlagami iz rudarskega projekta, razstreljevanje
izvajati v dopoldanskem času.
21. člen
(varstvo tal)
(1) Vpliv na tla in rastline bo največji v času izvajanja del
– pridobivanju, saj je v tem delu tehnološkega procesa popol-
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noma umaknjena plodna zemlja in odstranjene vse rastline. Pri
končni ureditvi in sanaciji ter biološki obnovi bo vpliv še vedno
prisoten, vendar v bistveno manjši meri. Tla in rastlinje se bo
v nekaj letih po končanih delih in izvedeni sanaciji in biološki
obnovi opomoglo in zaraslo predvsem horizontalne in rahlo
nagnjene površine.
(2) Kot ukrepe za varovanje tal je predvideno smotrno
ravnanje s humusom ter sprotno izvajanje sanacije in biološke
obnove tal.
22. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Območje OPPN je opredeljeno s IV. stopnjo varstva
pred hrupom v skladu s predpisi o mejnih vrednostih kazalcev
hrupa v okolju, kjer so mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju
75 dBA za dan in 65 dBA za noč, kritične pa 80 dBA za dan in
80 dBA za noč.
(2) Za zmanjšanje emisij hrupa med gradnjo se izvajajo
naslednji ukrepi:
– uporabljajo se delovne naprave in gradbeni stroji, ki
so izdelani v skladu z emisijskimi normami za hrup gradbenih
strojev po določilih predpisov o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem,
– dovoljene so občasne in kratkotrajne prekoračitve mejnih vrednosti v času miniranja,
– ob uporabljeni delovni opremi in procesu ni pričakovati preseganja dovoljene ravni hrupa v bližnjih stanovanjskih
objektih, ki so oddaljeni ca. 142 m,
– vsi stroji in oprema morajo biti ustrezno tehnično opremljeni za zmanjševanje hrupa ter redno vzdrževani in nadzorovani.
(3) Na osnovi predpisov o varstvu okolja je potrebno pri
izvajanju del spremljati hrup, skladno s predpisi.
(4) V času obratovanja je potrebno izvesti ocenjevanje za
dejavnosti in naprave, za katere je skladno z veljavno zakonodajo
predpisano, zavezanec za meritve je upravljavec vira hrupa.
23. člen
(ravnanje z odpadki)
(1) Na območju OPPN ni predvidenih komunalnih odpadkov, saj je upravni objekt kamnoloma v neposredni bližini v
poslovni coni Rečica.
(2) Vse odpadke se zbira in manipulira skladno s področnimi predpisi. Odpadke se hrani v skladu z načrtom ravnanja
z odpadki.
24. člen
(ohranjanje narave in vidnih značilnosti prostora)
(1) V mejah ureditvenega območja OPPN za kamnolom
Rečica ni evidentiranih naravnih vrednot, zavarovanih območij
ali območij pomembnih za biotsko raznovrstnost.
(2) Ureditev potoka Rečica in odvodnika z območja plazu
na južnem pobočju nad potokom Rečica, se nahaja na območju
daljinskega vpliva na posebno varstveno območje (območje
Natura 2000) Savinja Celje – Zidani Most (ID 3000376).
(3) Za zmanjšanje vplivov posega na stanje kvalifikacijskih vrst območja Natura 2000 naj se upoštevajo naslednji
omilitveni ukrepi:
– Z izvedbo ustreznih tehničnih rešitev se prepreči kaljenje vode dolvodno od mesta posega.
– V času del je treba paziti, da ne pride do onesnaženje
vode zaradi izpiranja materiala z območja gradbišča, izpusta
naftnih derivatov in maziv iz gradbenih strojev. Prepreči se
onesnaženje vode in stekanje betonskih odplak v vodo.
– V strugi Rečice se ne gradi pragov in drugih ovir, ki
bi onemogočali prehod vodnim živalim iz Savinje v srednji in
zgornji tok Rečice in njene pritoke s stalno vodo.
(4) Varstvena priporočila za izvedbo posegov na vodotoku
Rečica:
– Dela v strugi Rečice se izvedejo na način, da bo v času
nizkih pretokov voda skoncentrirana v manjšem delu struge
in ne po celotni širini struge. S tem so omogočene ustrezne
globine vode za življenje vodnih organizmov.
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– Poravnanih klasičnih kamnometov se ne vgrajuje. Kamnomet se razbije z vgradnjo posameznih večjih kamnov oziroma nizkih bočnih odbijačev ob brežinah, ki razbijejo vodni
tok, ustvarjajo tolmune in skrivališča. V brežino se lahko vgradi
nepovezane skale na način, da bodo zagotavljale mesta za
skrivališča med in pod stabilnimi kamni.
– V času izvajanja posegov se zagotovi prehodnost vodotoka za vodne organizme, ki bo ribam in drugim vodnim
organizmom omogočala prehajanje in prosto razporejanje v
vodotoku.
– V čim večji možno meri se ohranja ali na novo vzpostavi
obrežna vegetacija.
– Tujerodnih vrst se na območje posega ne vnaša.
(4) Vpliv kamnoloma na vidne značilnosti prostora je prisoten. Z eksploatacijo se bo vidna izpostavljenost kamnoloma
še povečala, zato je predvidena sanacija. Po njej bo območje
sčasoma prevzelo vlogo naravnega okolja. V petih letih je realno pričakovati, da bodo zasajena drevesa dosegla višino 2–3 m
ter tako zakrila najmanj 1/5 višine etaže. Po desetih letih pa je
pričakovano kritje do 1/3 celotne višine etaže. V tem času pride
še do oksidacije stene, ki dobi nekoliko sivkasto barvo, zato ni
več videti barve svežega loma.
25. člen
(varstvo gozdov)
(1) Na zahodnem robu območja OPPN je opredeljen varovalni gozd. V severozahodnem vogalu je predvidena sanacija
deponije jalovine, kjer gradnja objektov in odlaganje materiala
ni dovoljena.
(2) Dostopne poti do posameznih etaž so hkrati tudi dostopne poti do sosednih gozdnih površin. Po izvedbi posega jih
je potrebno ohraniti oziroma urediti.
(3) Po končanem pridobivanju je predvidena sanacija
posameznih etaž, za kar se izdela zasaditveni načrt.
(4) V okviru biološke sanacije se izvedejo potrebna gojitvena in varstvena dela na saniranih površinah.
(5) Predvidi se posek na robnih delih etaž pri dokončni
ureditvi le-teh. Pri tem je potrebno tudi v nižje ležečih delih odstraniti vse drevje, ki bi lahko bilo potencialno poškodovano pri
gravitacijskem presipanju materiala s posamezne etaže. Zaradi
ohranjanja fiziološko močnega drevja na novem gozdnem robu
je potrebno posekati vse večje drevje še v pasu do dva metra
od gornjega roba odkopne brežine (ohranjanje koreninskih
sistemov) ter v območje kamnoloma nagnjeno drevje.
(6) Predvidi se selektivni posek posameznih dreves z
morebitnimi izrazito ekscentričnimi krošnjami, segajočimi v
smeri kamnoloma. Takšen posek se lahko izvede tudi v pasu
5 metrov od gornjega roba odkopne brežine. Izvajalec se pred
posekom posvetuje s krajevno pristojnim revirnim gozdarjem.
(7) Začasno deponiranje jalovine in plodne zemlje na z
gozdnim drevjem poraščenih površinah in na območju plazu
ni dovoljeno.
(8) Dostopne poti do posameznih etaž se uredijo tako,
da meteorne vode s teh površin ne povzročajo erozije na sosednjih gozdnih površinah. Morebitne iztoke meteornih vod na
sosednje z gozdnim drevjem poraščene površine se utrdi (priporoča se kamnite zložbe) ter uredi tako, da so vode speljane
v obstoječ sistem meteorne kanalizacije.
(9) Gradnja oziroma umeščanje začasnih in pomožnih
objektov v gozdu ali na gozdnem robu izven pridobivalnega
prostora ni dovoljena.
(10) Pri izdelavi izvedbenega načrta zasaditve je potrebno
upoštevati splošne pogoje s področja gozdarstva:
– Panje ter viške zemlje iz izkopa, ki bodo nastali pri izvajanju izkopa, se ne sme odlagati v gozd ali v gozdni prostor
izven območja razširjenega pridobivalnega prostora. Obsipanje
stoječega gozdnega drevja v času pridobivanja ali po dokončni
ureditvi objekta ni dovoljeno. Prav tako ni dovoljeno razprostiranje viškov odkopane zemlje po površinah zunaj pridobivalnega
prostora, ki so pomlajene. Viške odkopane zemlje, ki jih ni možno uporabiti za oblikovanje funkcionalnih površin ali zasutja, je
potrebno odpeljati na urejene deponije gradbenega materiala.
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– Pri poseku in spravilu lesa je potrebno upoštevati določila o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in
zlaganju gozdnih lesnih sortimentov in določila o varstvu pred
požarom v naravnem okolju.
– Drevje se lahko poseka šele po pridobitvi dovoljenja za
pridobivanje.
– Drevje za krčitev označi in posek evidentira krajevno
pristojni delavec Zavoda za gozdove Slovenije, KE Laško.
26. člen
(omilitveni ukrepi)
(1) Tla in relief
– Prepovedano je odlaganje odvečnega odkopnega materiala na sosednja območja, s čimer se prepreči morebitne
pojave erozije.
– Preden se stroji umaknejo s police, je potrebno izdelati
naklon police proti notranjosti, da se material in hranila ne odnašajo z zgornjih polic na spodnje.
– Ob pojavu morebitnih erozijskih žarišč na območju kamnoloma je potrebno le-te takoj sanirati.
– Potrebno je zagotoviti utrditev planuma prometnice
tako, da ne bo prihajalo do spiranja utrditve na sosednja območja, obenem pa očistiti vse že urejene jarke in dražnike,
namenjene odvodu meteornih vod.
– Padavinske vode z dostopnih cest in območja eksploatacije se ne smejo odvajati na območje deponije jalovine
bivšega rudnika Laško.
(2) Površinske vode
– Izpusti padavinskih odpadnih vod v vodotok se načrtuje
tako, da ne segajo v svetli profil vodotoka. Izpustne glave morajo biti oblikovane pod naklonom brežin vodotoka.
– Na območju izpustov mora biti struga ustrezno zavarovana pred vodno erozijo.
– Ob morebitnih začasnih deponijah razsutega peščenega materiala v območju kamnoloma je potrebno sprotno izvajati
protierozijske ukrepe, da ne bi prihajalo do spiranja kamnitih
frakcij na sosednje površine.
– Vse z gradnjo prizadete površine na območju sanacije
plazu je potrebno krajinsko ustrezno urediti.
– Padavinske vode z dostopnih cest in območja eksploatacije se ne smejo odvajati na območje deponije jalovine
bivšega rudnika Laško.
(3) Gozd
– Drevje se lahko poseka šele po pridobitvi dovoljenja za
pridobivanje.
– Postavitev začasnih in pomožnih objektov za potrebe
pridobivanja ni dovoljena.
– Za nemoteno gospodarjenje z gozdovi je potrebno v kar
največji možni meri ohraniti obstoječe dostopne poti do gozda.
Po izvedbi posega jih je potrebno tako ohraniti oziroma urediti,
da bo možen dostop do gozda za potrebe gospodarjenja. Ta
možnost mora ostati v funkciji tudi po končni sanaciji kamnoloma, torej jo je potrebno upoštevati pri zasaditvenih delih, kot
tudi pri izvedbi varovanja kamnoloma.
– Zaradi termofilnosti območja se priporoča, da se v nasutju uporabi večji delež humusa, oziroma se le-tega koncentrira
na lokaciji zasaditve.
– Popenjave rastline naj se ne sadi na brežine, saj se
namesto spuščanja po brežinah lahko obrnejo na drevesa
oziroma mlade sadike in povzročijo propad sadnje.
– Obsipanje stoječega gozdnega drevja v času pridobivanja ali po dokončni ureditvi objekta ni dovoljeno. Prav tako ni
dovoljeno razprostiranje viškov odkopane zemlje po površinah,
ki so pomlajene.
– Posek gozdnega drevja naj se izvede pred začetkom
zemeljskih del.
– Pri poseku naj se istočasno poseka tako drevje v območju gradnje, kot tudi morebitna potencialno nevarna drevesa v
območju plazišča.
– Posegi v gozd morajo biti izvedeni na način, da bo povzročena minimalna škoda na gozdnem rastju in na tleh.
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– Popoln posek vsega drevja ob splazitvi ni sprejemljiv,
saj se lahko tako razširi območje splazitve.
– V okviru projekta je zaradi predvidene pogozditve razgaljenih površin potrebno izdelati zasadilni načrt. Zasadilni načrt
pregleda in potrdi krajevna pristojna območna enota Zavoda
za gozdove Slovenije.
– Na območju splazitve in na novo nastalem gozdnem
robu je priporočena dosaditev hitrorastočih vrst.
– Nad odkopno brežino je priporočeno izvesti selektivni
posek posameznih propadajočih ali v smeri splazitve nagnjenih
dreves.
– Na severnem robu nove gozdne prometnice je potrebno
zagotoviti zaščito pred zdrsom hlodovine pri izvleku. Zaščita
se izdela z zemeljskim nadvišanjem nad nasipno brežino in z
nagibom gozdne vlake proti odkopni brežini. Po končanih delih
je potrebno vzpostaviti prvotno stanje poti.
– Gozdno pot na območju zemeljskega plazu v severozahodnem delu kamnoloma je potrebno po izvedbi posega ohraniti.
Za potrebe dostopa do gradbišča je možno uporabiti obstoječe
prometnice, pri čemer jih je potrebno po končanih gradbenih
delih vzpostaviti vsaj v prvotno stanje. Gradnja novih dostopnih
prometnic za potrebe izvedbe posega ni sprejemljiva.
– V kolikor so dela končana v času, ko ozelenitev ni
možna (zima, poletje) ali z ozelenitvijo ni možno zagotoviti
ustreznega varovanja (strmina), je potrebno izvesti mehanske
ukrepe zaščite (na primer varovanje s prekrivanjem z juto,
greentex-om, mrežami ipd.).
– Deponiranje gradbenega materiala, gradbenih odpadkov in morebitnih viškov odkopane zemlje v gozdu ali v gozdnem prostoru ni dovoljeno.
27. člen
(spremljanje stanja na območju plazu)
(1) Izdelan je elaborat »Opredelitev aktivnosti in nadzora
po sprejetju OPPN in sanaciji plazu nad tovarno Fragmat v
Sp. Rečici« (izdelal Tesma d.o.o., junij 2018), ki določa aktivnosti in nadzor po sprejetju OPPN:
– Skladno s svojimi pristojnostmi župan na podlagi statutarnih nalog Občine Laško imenuje komisijo za nadzor izvajanja
aktivnosti po sprejetju OPPN na obravnavanem območju ter
sanaciji plazu kot svoje strokovno in posvetovalno telo skladno
s 43. členom Statuta Občine Laško.
(2) Vse finančne obveznosti glede izvedbe sanacije in
monitoringa deponije jalovine, kakor tudi sanacije in monitoring
saniranega plazu in dolžnost vzdrževanja izvedenih objektov
(po končani sanaciji plazu) bremeni lastnike zemljišč glede na
delež lastništva na območju deponije jalovine, za kar pooblastijo gospodarsko družbo registrirano za izvajanje teh del.
28. člen
(spremljanje stanja)
(1) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje zagotovi redna poročila o spremljanju stanja okolja v času izvajanja za
naslednje kazalce:
– srednja letna koncentracija prašnih delcev PM10,
– vrednosti kazalcev hrupa v okolju,
– vrednost seizmičnih meritev hitrosti vibracij pri izvedbi
miniranja.
(2) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje občini posreduje podatke o izvedenem monitoringu stanja izbranih kazalcev. Občina pripravi periodično poročilo (na 5 let) in s tem
poročilom obvesti pristojno ministrstvo.
REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO
TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI
NESREČAMI, VARSTVO PRED POŽAROM
29. člen
(varstvo pred poplavo)
(1) Predmetna lokacija se nahaja v neposredni bližini
vodotoka Rečica. V okviru Prikaza stanja prostora Občine La-
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ško so izdelane karte poplavne nevarnosti in določeni razredi
poplavne nevarnosti. Z ureditvami znotraj OPPN se ne posega
na poplavna območja.
(2) Izdelan je elaborat »Strokovne podlage s stališča
upravljanja z vodami za OPPN kamnolom Rečica v Občini
Laško« (izdelal HDC d.o.o., št. elaborata 104/2018, oktober
2018), ki podaja:
– da je predvideno območje (gorvodno od prečnega profila P88) izven vplivnega območja vodotoka, saj se nahaja na
minimalni koti 250 m n.v., kar pomeni, da vodotok Rečica ne
ogroža lokacije kamnoloma,
– da se niveleta meteornega cevovoda (iztok v Rečico)
nahaja višje od HQ100 vodotoka oziroma je tlačna črta zaledja
na višjem nivoju, tako da niso potrebni dodatni ukrepi za izboljšanje stanja.
(3) Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv
na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno
ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu
pred škodljivim delovanjem voda.
(4) Vsi posegi v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplivali na vodni režim ali stanje voda, se lahko izvedejo samo na
podlagi vodnega soglasja oziroma vodnega mnenja.
30. člen
(varstvo pred potresom)
Upoštevati je potrebno cono potresne ogroženosti ter
temu primerno prilagoditi način gradnje. Po podatkih Agencije
RS za okolje za območje OPPN velja projektni pospešek tal
v (g): 0,15 (ARSO Metapodatkovni portal, http://gis.arso.gov.
si/mpportal/). Za nadaljnje projektiranje se uporablja naveden
podatek iz karte projektnega pospeška tal.
31. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Prometni sistem cest omogoča dostop do kamnoloma
in objektov, s čimer se zagotavlja dostop z vozili za intervencijo
in evakuacijo ter za razmeščanje opreme za gasilce ter pogoje
za varen umik živali, ljudi in premoženja. Vodo za gašenje bo
mogoče zajemati iz vodotoka.
(2) Vsi objekti na območju morajo biti grajeni skladno s
protipožarnimi predpisi.
(3) Vse strojne naprave na območju morajo biti opremljene z ustreznimi gasilnimi aparati.
(4) V kontejnerjih so nameščeni gasilni aparati.
(5) Skladiščenje vnetljivih in eksplozivnih snovi na območju OPPN ni dovoljeno.
32. člen
(erozivna in plazljiva ogroženost)
(1) Območje OPPN spada v erozijsko območje, v območje običajnih protierozijskih ukrepov. Na erozijskih območjih je
treba izvajati ureditve v skladu z veljavnimi predpisi.
(2) Severozahodno izven meje pridobivalnega zemljišča
kamnoloma se nahaja območje plazu. Plaz se je sprožil na območju odložene premogovniške jalovine v grapi. Predvidena je
sanacija plazu in sanacija potoka Rečica pod območjem plazu.
(3) Predvidena je sanacija plazu. Izdelana je projektna
dokumentacija, Ureditev potoka Rečica od km 0,155 do km
0,444 in odvodnika z območja plazu na južnem pobočju nad
potokom Rečica v dolžini 166 m, faza PGD, izdelal IZVO-R
d.o.o., št. projekta H88/15, november 2018, april 2020. Za sanacijo plazu so predvidena naslednja dela in dela opredeljena
v četrtem odstavku 27. člena tega odloka:
– Izvede se sidrana pilotna stena dolžine ca. 39 m. Za
razbremenitev zgornjega roba deponije rudniške jalovine in
izboljšanje stabilnostnih razmer je predvidena delna odstranitev
izvedenega nasipa kamnolomskega materiala na severozahodnem delu kamnoloma na robu deponijskega prostora rudniške
jalovine ter ublažitev naklonov nasipne brežine.
– Uredi se odvodnjavanje precejnih in površinskih vod
zgornjega dela deponijskega prostora s kaskadnima jaškoma,
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kanalom in izvedbo novega kanaletnega jarka do roba gozdne
vlake. Pod betonsko pregrado je predvidena izvedba umirjevalnega tulmuna z iztokom v potok Rečica pod naklonom preko
kamnite podpore brežine.
– Gozdna vlaka se na celotnem območju sanacije obnovi,
območje se po končanih delih pogozdi.
(4) Sanacija, monitoring deponije jalovine in dolžnost
vzdrževanja izvedenih objektov (po končani sanaciji plazu)
bremeni lastnike zemljišč glede na delež lastništva na območju deponije jalovine, za kar pooblastijo gospodarsko družbo
registrirano za izvajanje teh del.
(5) Izdelan je elaborat »Geološko-geomehansko poročilo
za OPPN Kamnolom Rečica« (izdelal Geosvet, Samo Marinc
s.p., št. elaborata 36-12/2018, december 2018), ki podaja:
– da je koeficient prepustnosti v širokih mejah, in sicer od
k = 2,0 * 10-4 m/s do k = 5,0 * 10-6 m/s,
– da je edini stalni dotok, oziroma odtok podzemnih vod
iz opuščenega glavnega rova rudnika Laško, na koti +248,8, z
odtokom direktno v strugo Rečice,
– da je nivo podtalnice nekoliko nad koto vode v strugi
Rečice,
– da se obravnavano območje OPPN kamnolom Rečica lahko deli na v glavnem stabilna območja in lokalni plaz.
Stabilna območja, brez znakov labilnosti ali erozije, je celotno
območje aktivnega izkoriščanja kamnoloma ter primarna pobočja v okolici. Stabilne so tudi etaže kamnoloma, skozi daljše
časovno obdobje. Labilno do plazovito območje je lokacija
rudniške jalovine, ki je bila odložena v relativno ozki grapi,
zahodno od aktivnega kamnoloma. Debelina zasipa rudniške
jalovine je okrog 20 m,
– da v sklopu nadaljevanja izkoriščanja dolomita in sanacije kamnoloma ni predvidenih novih neprepustnih površin (asfaltiranje itd.), zaradi česar bodo količine meteornih vod ostale
v sedanjih mejah, prav tako pa zmožnost ponikanja le-teh v
samem kamnolomu. Izvedba dodatnega ponikanja ni smiselna.
Stanje pa se bo še izboljšalo po sanaciji (končni ureditvi, zatravitvi etaž) saj bo s tem vpojnost meteornih vod bistveno večja.
V sklopu stabilizacije nasutega labilnega območja zahodno od
aktivnega kamnoloma (območja plazu) bo izveden podporni
objekt, zmanjšanje nagibov nasutega materiala in ureditev
odvodnjevanja. Sicer samo labilno območje nima vpliva na
obstoječi kamnolom. Vsa zemeljska in odvodnjevalna dela na
obravnavanem območju mora nadzorovati geolog.
33. člen
(zaščita pri miniranju)
(1) Za vsako miniranje se izdela Načrt miniranja, z največjo dovoljeno maso razstreliva in zagotavljanju vseh varnostnih
zahtev.
(2) Miniranje mora biti načrtovano tako, da je zagotovljena
varnost najbližjih objektov.
(3) Na območju morajo biti izvajani vsi varnostni ukrepi
za delo v kamnolomih. Poseben poudarek mora biti namenjen
varnostnim ukrepom pri miniranju, varnostnim ukrepom pri
uporabi detonacijske vrvice, varnostnim ukrepom pri odrivanju,
odkopavanju, premetu, nakladanju, transportu, razkladanju in
transportu.
(4) V času izkoriščanja kamnoloma se izvedejo ukrepi
zavarovanja z varnostnimi zemeljskimi nasipi višine najmanj
1,0 m, ki se izdelajo po robu odkopnega polja. Način zavarovanja (izbira ograje in način ter lokacijo postavitve) se določi z
rudarskim projektom.
(5) Na dostopni cesti ob vhodu v kamnolom je zapornica.
Ob vhodu se namesti informativna tabla s podatki o nosilcu
rudarske pravice in izvajalcu rudarskih del ter ustreznimi opozorilnimi znaki.
(6) Usmeritve, ki se podajajo z namenom preprečevanja
pojava prekomernih vplivov:
– Miniranje je treba izvajati v skladu s projektom. Upoštevati je treba priporočene detonacijske polnitve in uporabljati
takšno tehnologijo pridobivanja mineralne surovine, s katero
bodo učinki miniranja (razmet, tresljaji in zračni udar) na okolico
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v okviru kriterijev, ki so določeni s tujimi standardi (DIN 4150 /
nemški standard, ONORM S 9020 / avstrijski standard).
– Ne glede na eksplozivne polnitve posamezne vrtine je
priporočena milisekundna zakasnitev vsake vrtine.
– Sprotno je treba obveščati okoliške prebivalce o času
predvidenega miniranja.
– Občasno je treba izvajati meritve hitrosti širjenja vibracij
v času miniranja pri okoliških objektih.
– Delo polnjenja in mašenja minskih vrtin se mora izvajati
pod stalnim nadzorom.
– Ustrezno okoliščinam se vrtine polnijo z manjšo koncentracijo razstreliva (rahljano miniranje).
– Polnitve minskih polj in minska polja je treba prilagajati
glede na rezultate seizmičnih meritev.
– Zavarovanje pred razmetom, ko se miniranje izvaja na
zgornjih etažah, je treba doseči s pokrivanjem s posebnimi
varovalnimi mrežami ali pregrinjali iz gumijastih trakov.
– Za zmanjšanje vplivov zračnega udara pri miniranju je
treba ustrezno usmerjati odkopno fronto, da ostanejo naravne
prepreke (gozd) za širjenje udarnega vala.
(7) Monitoring vrednosti seizmičnih meritev hitrosti vibracij
pri izvedbi miniranja: nosilec rudarske pravice za izkoriščanje
mora občasno izvesti meritve hitrosti širjenja vibracij v času miniranja pri okoliških objektih v skladu s standardom za meritve
hitrosti vibracij (DIN 4150 / nemški standard, ONORM S 9020
/ avstrijski standard). Izvede se vsaj ena meritev vsako leto.
34. člen
(razlitje nevarnih snovi)
Na območju OPPN na povoznih površinah ni pričakovati
razlitja olj. Vsa pretakanja goriv se vrši v neposredni bližini v
poslovni coni Rečica, na zemljišču investitorja.
ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
35. člen
(etapnost)
(1) Izvedbo obravnavanega posega za izkoriščanje v pridobivalnem prostoru, ki neposredno določa količino odkopnih
zalog, se razdeli po posameznih etapah v skladu z rudarskim
projektom. Sanacija obsega tehnično in biološko sanacijo.
(2) Za dela opredeljena v drugem odstavku 27. člena se
pooblasti pristojno gospodarsko družbo registrirano za izvajanje teh del, v roku dveh let od začetka veljavnosti tega odloka.
(3) Posamezne etape morajo biti jasno definirane in opredeljene kot funkcionalno zaključene celote upoštevajoč etapnost, ki ne bo imela negativnih vplivov na okolje. Etapnost:
– po prvi fazi eksploatacije se izvede tehnična in biološka
sanacija etaž v jugovzhodnem delu območja,
– po drugi fazi eksploatacije se izvede tehnična sanacija
etaž v osrednjem in severozahodnem delu območja,
– po tretji fazi eksploatacije in tehnični sanaciji vseh etaž
in osnovne etaže se v celoti izvede še biološka sanacija.
DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE
36. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
(1) Investitor si mora za pridobivanje mineralne surovine
znotraj območja OPPN na podlagi zakona o rudarstvu pridobiti
rudarsko pravico.
(2) Za nadaljnje urejanje skladno s tem OPPN je potrebno
izdelati predvidene izvedbene in tehnološke projekte: rudarski
projekt, krajinski načrt urejanja in sanacije, po potrebi pa tudi
druge študije in projekte.
(3) Vsi projekti morajo upoštevati vse smernice in mnenja
pristojnih organov in organizacij, ki so izdala mnenje k OPPN
ter vse zahteve in pogoje tega OPPN. Ti pogoji morajo biti
realizirani v vseh izvedbenih projektih.
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(4) Pred eksploatacijo investitor opravi geološke raziskave terena na območju, kjer še niso bile narejene, in upošteva
rezultate le-teh.
(5) Izvajalec je dolžan ob odkopu materiala na robovih
kamnoloma zavarovati gozdni rob z ureditvijo brežine in postavitvijo zaščitne ograje.
(6) Izvajalec uredi začasno deponijo odkopanega humusa
in predvidi deponijo za odlaganje eventualno onesnaženega
materiala.
(7) Zagotoviti je potrebno varnost pri miniranju objektov
južno od območja kamnoloma.
(8) Pri izvajanju posegov v prostor na obravnavanem
območju je izvajalec dolžan zagotoviti dostope do obstoječih
objektov in zemljišč v času obratovanja in sanacije, racionalno
urediti območje in zagotoviti varen promet. Poleg navedenih
pogojev v tem odloku je pri izvajanju del treba upoštevati še
naslednje pogoje:
– promet po dovoznih in javnih cestah organizirati tako,
da ne bo prihajalo do zastoja,
– v sušnem obdobju je treba vse vozne površine v kamnolomu in izven njega po potrebi vlažiti,
– preprečiti je treba onesnaženje javne ceste ob priključku
oziroma v primeru onesnaženja redno čistiti,
– z nadzorom preprečiti dostop nepoklicanim.
(9) Pred sprejemom odloka OPPN na občinskem svetu,
nosilec rudarske pravice za izkoriščanje s strani pooblaščenega izvedenca dokumentira stanje in morebitne poškodbe
objektov na kontaktnem območju OPPN (Kuretno 3, 4, 4A in 5
ter Šmihel 15, 15a in 16) in pripravi posnetek »nultega« stanja.
Primerjava »nultega stanja« s stanjem med in v roku 3 let po
sprejemu OPPN služi kot podlaga za ugotavljanje morebitne
škode na objektih oziroma zemljiščih, ki bi bili posledica eksploatacijskih del v kamnolomu.
37. člen
(merila in pogoji za parcelacijo)
(1) Načrt parcelacije in koordinate zakoličbenih točk kamnoloma so prikazani v grafičnem delu OPPN.
(2) Zaradi urejanja lastništva ali delitve parcel je dopustna
dodatna (naknadna) parcelacija (npr. prilagajanje obstoječi parcelaciji ipd.), ob upoštevanju določil in meril tega odloka, ki se
nanašajo na gradnjo objektov in ureditev parcel.
VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ
OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH
IN TEHNIČNIH REŠITEV
38. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Odstopanja so dopustna po višini in širini delovnih teras in teras ob končni brežini kamnoloma, pri poteku gospodarske infrastrukture in postavitvi objektov za potrebe izkoriščanja
in sanacije, kar se opredeli z rudarskim projektom. Odstopanja
so dopustna pri sanaciji plazu, ki je lahko tudi drugačne izvedbe
na podlagi ustrezne tehnične rešitve sanacije plazu. Ta odstopanja ne smejo znižati kvalitete življenja prebivalcev na vplivnem območju in ne smejo biti v nasprotju z rešitvami in ukrepi
za celostno ohranjanje kulturne dediščine, varovanja okolja,
naravnih virov in ohranjanje narave ter za obrambo ter varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred
požarom ter ne bodo ovirala realizacije OPPN.
(2) Dopustna so odstopanja od kot terena na posameznih
etažah zaradi tehnoloških zahtev na podlagi mnenja geologa.
(3) Dopustna je sprememba meje pridobivalnega prostora
v smislu prilagajanja topografiji terena in izdanih odločb za
pridobitev rudarske pravice za izkoriščanje mineralnih surovin.
(4) Dopustna je uporaba bivšega rova v rudnik za turistične dejavnosti in prezentacijo rudarske dediščine skladno
z rudarskim projektom in z izvedbo vseh varnostnih ukrepov.
(5) Odstopanja ne smejo: spreminjati načrtovani videz območja, poslabšati bivalne in delovne razmere na območju načrta oziroma na sosednjih območjih ter ne smejo biti v nasprotju

Stran

3090 /

Št.

49 / 8. 4. 2022

z javnimi koristmi. Z dopustnimi odstopanji morajo soglašati
soglasodajalci, v katerih pristojnosti posegajo ta odstopanja.
USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV
PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI
PODROBNEGA NAČRTA
39. člen
(prenehanje veljavnosti OPPN)
Po prenehanju veljavnosti OPPN (ko se OPPN realizira
v celoti), se opredeli enota urejanja prostora s podrobnejšimi
prostorskimi izvedbenimi pogoji, ki se vključijo v OPN.
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III.
Cene storitve gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode iz I. in II. točke tega sklepa se začno uporabljati s 1. 4. 2022 in se jih objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 354-0004/2022
Laško, dne 23. marca 2022
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek

KONČNE DOLOČBE
40. člen
(vpogled)
OPPN se hrani v analogni in digitalni obliki in je na vpogled na sedežu Občine Laško in na sedežu Upravne enote
Laško. V primeru odstopanj med analogno in digitalno obliko
velja analogna oblika.
41. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
republiške in občinske inšpekcijske službe.
42. člen
(veljavnost odloka)
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3504-2/2016
Laško, dne 23. marca 2022
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek

1026.

Sklep o cenah storitve gospodarske javne
službe čiščenja komunalne odpadne vode

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19),
21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 –
UPB1, 68/18, 61/19 in 157/20) je Občinski svet Občine Laško
na 18. redni seji dne sprejel

SKLEP
I.
Sprejme se cena storitve čiščenja komunalne odpadne
vode v višini 0,6823 EUR/m3 brez DDV.
II.
Omrežnina, ki se obračunava glede na dimenzije priključkov, določenih s premerom vodomera, se določi v višini:
DN
DN ≤ 20
20 < DN < 40
40 ≤ DN < 50
50 ≤ DN < 65
65 ≤ DN < 80
80 ≤ DN < 100
100 ≤ DN < 150
150 ≤ DN

Omrežnina EUR/mesec
po DN vodomera brez DDV
2,2053
6,6158
22,0525
33,0788
66,1576
110,2627
220,5254
441,0509

1027.

Sklep o lokacijski preveritvi za določitev
obsega stavbnega zemljišča pri posamični
poselitvi na parcelah št. 341 in 342,
k. o. Laziše (1037)

Na podlagi prve alineje 127. člena ter 128. in 131. člena
Zakona o urejanju prostora ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17)
ter 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 –
UPB1, 68/18, 61/19 in 157/20) je Občinski svet Občine Laško
na 18. redni seji dne 23. 3. 2022 sprejel

SKLEP
o lokacijski preveritvi za določitev obsega
stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi
na parcelah št. 341 in 342, k. o. Laziše (1037)
1. člen
(1) S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev: Elaborat
lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča
pri posamični poselitvi na parcelah št. 341 in 342, k. o. Laziše
(1037), izdelal Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje, štev.
52/21, september 2021.
(2) Identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki
prostorskih aktov je 2637.
2. člen
(1) Z lokacijsko preveritvijo se za namen izvajanja gradnje, prilagodi in določi natančna oblika ter velikost območja
stavbnega zemljišča posamične poselitve z namensko rabo
prostora A – Površine razpršene poselitve.
(2) Predvidi se preoblikovanje (izvzem in širitev) stavbnega zemljišča na posamični poselitvi, ki je kot izvorno določeno
v Občinskem prostorskem načrtu Občine Laško (Uradni list
RS, št. 3/18, v nadaljevanju OPN). Na območju posamične
poselitve se izvorno stavbno zemljišče preoblikuje tako, da se
na južni in jugovzhodni strani predlaga zmanjšanje stavbnega
zemljišča na parceli št. 342, k. o. Laziše v velikosti 230,82 m2
(sprememba iz A v K2). Površina zmanjšanega stavbnega
zemljišča se nadomesti na severni strani na parceli št. 341,
k. o. Laziše. Predlaga se tudi širitev stavbnega zemljišča na
parceli št. 341, k. o. Laziše, v velikosti 102,02 m2.
(3) Grafični prikaz prilagojene in natančno določene oblike
in velikosti območja stavbnega zemljišča je določena v elaboratu lokacijske preveritve iz 1. člena tega sklepa. Elaborat
lokacijske preveritve je sestavni del sklepa.
(4) Skladnost nameravane gradnje se preverja na podlagi tega sklepa in elaborata lokacijske preveritve iz 1. člena.
Gradnja na stavbnem zemljišču, ki s tem sklepom spreminja
velikost in obliko, se omogoči po določilih OPN ob predhodni
pridobitvi geološko geomehanskega poročila.
3. člen
(1) Občina podatek o spremenjeni obliki in velikosti stavbnih zemljišč vnese v evidenco stavbnih zemljišč, ki jo vodi. Ob
naslednjih spremembah in dopolnitvah OPN pa jo ustrezno
prikaže v grafičnem prikazu namenske rabe prostora.
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(2) Sklep se posreduje Upravni enoti Laško in Ministrstvu
za okolje in prostor.

velikost in obliko, se omogoči po določilih OPN ob predhodni
pridobitvi geološko geomehanskega poročila.

4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.

3. člen
(1) Občina podatek o spremenjeni obliki in velikosti stavbnih zemljišč vnese v evidenco stavbnih zemljišč, ki jo vodi. Ob
naslednjih spremembah in dopolnitvah OPN pa jo ustrezno
prikaže v grafičnem prikazu namenske rabe prostora.
(2) Sklep se posreduje Upravni enoti Laško in Ministrstvu
za okolje in prostor.

Št. 3503-07/2021
Laško, dne 23. marca 2022
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek

1028.

Sklep o lokacijski preveritvi za določitev
obsega stavbnega zemljišča pri posamični
poselitvi na parcelah št. 750, 759 in 765/7,
k. o. Plazovje (1038)

Na podlagi prve alineje 127. člena ter 128. in 131. člena
Zakona o urejanju prostora ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17)
ter 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 –
UPB1, 68/18, 61/19 in 157/20) je Občinski svet Občine Laško
na 18. redni seji dne 23. 3. 2022 sprejel

SKLEP
o lokacijski preveritvi za določitev obsega
stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi
na parcelah št. 750, 759 in 765/7,
k. o. Plazovje (1038)
1. člen
(1) S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev: Elaborat lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega
zemljišča pri posamični poselitvi na parcelah št. 750, 759 in
765/7, k. o. Plazovje (1038), izdelal Razvojni center PLANIRANJE d. o. o. Celje, štev. 53/21, september 2021.
(2) Identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki
prostorskih aktov je 2652.
2. člen
(1) Z lokacijsko preveritvijo se za namen izvajanja gradnje, prilagodi in določi natančna oblika ter velikost območja
stavbnega zemljišča posamične poselitve z namensko rabo
prostora A – Površine razpršene poselitve.
(2) Predvidi se preoblikovanje (izvzem in širitev) stavbnega zemljišča na posamični poselitvi, ki je kot izvorno določeno v Občinskem prostorskem načrtu Občine Laško (Uradni
list RS, št. 3/18, v nadaljevanju OPN). Na območju posamične
poselitve se izvorno stavbno zemljišče preoblikuje tako, da
se na severni strani na delu parcele št. 750, k. o. Plazovje,
predlaga zmanjšanje stavbnega zemljišča v skupni velikosti 201,66 m2 (sprememba iz A v K2) in na južni strani na
delu parcel št. 750, 759 in 765/7, k. o. Plazovje, predlaga
zmanjšanje stavbnega zemljišča v skupni velikosti 120,90 m2
(sprememba iz A v K2). Površina zmanjšanega stavbnega zemljišča se nadomesti na vzhodni strani na delu parcel št. 750
in 759, k. o. Plazovje. Predlaga se tudi širitev stavbnega
zemljišča na delu parcele št. 750, k. o. Plazovje, v velikosti
274,96 m2.
(3) Grafični prikaz prilagojene in natančno določene oblike
in velikosti območja stavbnega zemljišča je določena v elaboratu lokacijske preveritve iz 1. člena tega sklepa. Elaborat
lokacijske preveritve je sestavni del sklepa.
(4) Skladnost nameravane gradnje se preverja na podlagi tega sklepa in elaborata lokacijske preveritve iz 1. člena.
Gradnja na stavbnem zemljišču, ki s tem sklepom spreminja

4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3503-08/2021
Laško, dne 23. marca 2022
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek

LENDAVA
1029.

Zaključni račun proračuna Občine Lendava
za leto 2021

Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15
– ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) ter
115. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/17,
5/19 in 32/19) je Občinski svet Občine Lendava na 21. redni
seji dne 30. 3. 2022 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Občine Lendava za leto 2021
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Lendava
za leto 2021.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Lendava za leto 2021
sestavljajo splošni in posebni del.
V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih
in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in
izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih
terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa
prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov
proračuna Občine Lendava za leto 2021.
Sestavni del zaključnega računa je tudi Načrt razvojnih
programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih
vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom
leta 2021 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Lendava za leto 2021
se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni in posebni del ter Načrt razvojnih programov se objavi na spletnih
straneh Občine Lendava.
Št. 410-0004/2022-2
Lendava, dne 31. marca 2022
Župan
Občine Lendava
Janez Magyar
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Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska
univerza, Zavod za izobraževanje odraslih
in mladine Lendava – Népi egyetem, Felnőttek
és Fiatalok Továbbképzőintézete Lendva

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 27. člena
Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18 in
189/20) ter na podlagi 18. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/17, 5/19 in 37/19) je Občinski svet Občine
Lendava na 21. redni seji dne 30. 3. 2022 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza,
Zavod za izobraževanje odraslih in mladine
Lendava – Népi egyetem, Felnőttek és Fiatalok
Továbbképzőintézete Lendva
I. SPLOŠNE IN STATUSNE DOLOČBE
1. člen
(namen odloka)
S tem odlokom Občina Lendava (v nadaljevanju ustanoviteljica) ureja organizacijske, upravljavske in druge
spremembe v javnem zavodu Ljudska univerza, Zavod za
izobraževanje odraslih in mladine Lendava, zaradi izstopa
ustanoviteljic javnega zavoda Občine Turnišče, Občine Odranci in Občine Kobilje.
Ta odlok predstavlja ustanovitveni akt javnega zavoda
Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje odraslih in mladine
Lendava – Népi egyetem, Felnőttek és Fiatalok Továbbképzőintézete Lendva in v celoti nadomešča Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Lendava, Zavod za izobraževanje
odraslih in mladine (Uradni list RS, št. 92/98 in 16/99).
2. člen
(ustanoviteljstvo)
S tem odlokom Občina Lendava, Glavna ulica 20, 9220
Lendava – Lendva (v nadaljevanju: ustanoviteljica) ustanavlja
na področju izobraževanja odraslih in mladine javni zavod
Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje odraslih in mladine Lendava – Népi egyetem, Felnőttek és Fiatalok Továbbképzőintézete (v nadaljevanju: zavod).
Zavod deluje na območju UE Lendava in izven njega.
O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih iz ustanoviteljskih
pravic odloča Občinski svet Občine Lendava.
3. člen
(status)
Zavod je pravna oseba javnega prava s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določa zakon in ta odlok.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev,
s katerimi razpolaga.
4. člen
S tem odlokom ustanoviteljica ureja status zavoda, razmerja med ustanoviteljico in zavodom ter temeljna vprašanja
glede organov zavoda ter dejavnosti in način financiranja zavoda.
5. člen
(poslanstvo)
Poslanstvo zavoda je, da vključuje v vseživljenjsko učenje
najširši krog ljudi, ki bodo v spodbudnem okolju razvijali ključne
kompetence, vsakemu posamezniku dvigovale zaposlitvene
možnosti, spodbujale podjetniško miselnost, pustile ustvarjalnosti prosto pot ter omogočile kakovostno bivanje v družbi.

Uradni list Republike Slovenije
II. IME IN SEDEŽ
6. člen
(ime in sedež zavoda)
Ime zavoda: Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje
odraslih in mladine Lendava – Népi egyetem, Felnőttek és
Fiatalok továbbképzőintézete.
Skrajšano ime zavoda: Ljudska univerza Lendava – Népi
egyetem Lendva.
Sedež zavoda: Kidričeva ulica 1, 9220 Lendava – Lendva.
Sestavni del imena zavoda je tudi znak ali grafična oblika
imena zavoda, ki se določi s pravili zavoda.
III. PEČAT ZAVODA
7. člen
(pečat zavoda)
Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 38 mm, sredi
pečata je grb Republike Slovenije na obodu pa napis LJUDSKA UNIVERZA NÉPI EGYETEM – Zavod za izobraževanje
odraslih in mladine LENDAVA – Felnőtek és Fiatalok Továbbképzőintézete LENDVA. Zavod ima tudi pečat okrogle oblike s
premerom 20 mm, sredi pečata je grb Republike Slovenije, na
obodu pa napis LJUDSKA UNIVERZA LENDAVA.
Direktor zavoda sprejme sklep o hrambi in uporabi pečatov zavoda ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.
IV. DEJAVNOST ZAVODA
8. člen
(osnovne dejavnosti)
Zavod je ustanovljen z namenom opravljanja javne službe na področju izobraževanja odraslih, katere izvajanje je v
javnem interesu.
Osnovna dejavnost zavoda je izobraževanje odraslih, ki
niso vključeni v redno šolsko ali univerzitetno izobraževanje, ter
obsega splošno in druge oblike izobraževanja, usposabljanja in
izpopolnjevanja, vključno s pridobivanjem izobrazbe.
Zavod lahko izvaja dodatne izobraževalne dejavnosti za
otroke in mladino.
Zavod opravlja tudi druge dejavnosti, ki so komplementarne z osnovno dejavnostjo in skupaj z njo tvorijo smiselno in
celovito ponudbo na področju izobraževalne dejavnosti.
Zavod opravlja kot javno službo in na način ter pod pogoji,
ki veljajo za javno službo, naslednje dejavnosti:
– osnovnošolsko dejavnost za mladostnike in odrasle;
– svetovalno dejavnost pri vključevanju v program osnovne šole za odrasle in pri nadaljevanju izobraževalne poti, pri
vključevanju v javnoveljavne izobraževalne programe za odrasle, po katerih se ne pridobi javno veljavna izobrazba ter pri
vključevanju v neformalne izobraževalne programe za odrasle
in ugotavljanju in dokumentiranju znanja, spretnosti in veščin,
pridobljenih v neformalnem izobraževanju in priložnostnem
učenju na podlagi dokumentacije, in sicer za osebnostni razvoj,
nadaljnje izobraževanje in vključitev na trg dela, ter samostojnem učenju;
– raziskovalno-razvojne dejavnosti: raziskave, razvoj programov in metod neformalnega izobraževanja, razvoj učnih
gradiv, razvoj kadrov, razvoj presojanja in razvijanja kakovosti,
razvoj in vzdrževanje informacijskega sistema in druge razvojne dejavnosti;
– druge dejavnosti: izmenjava znanja in druge oblike
učenja, usklajevanje in izvajanje nacionalno pomembnih nalog
v izobraževanju odraslih, aktivnosti pri razvoju in pospeševanju
izobraževanja odraslih, mednarodna dejavnost, publicistična
dejavnost, informiranje, promocija in druge naloge;
– srednješolsko izobraževanje za pridobitev ustreznih
javno veljavnih listin;
– višješolsko izobraževanje in visoko strokovno izobraževanje;
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– pripravo predlogov za letni program izobraževanja odraslih;
– pripravo in izvajanje programov na področju izobraževanja odraslih;
– pripravo in izvajanje neformalnih programov za dvig
ravni pismenosti;
– izvajanje strategije izobraževanja odraslih v Občini Lendava;
– sodelovanje pri pripravi strategij izobraževanja odraslih
na lokalni in državni ravni;
– pripravo in izvajanje javnih izobraževalnih programov za
delo z otroki in mladimi;
– sodelovanje s sorodnimi organizacijami doma in v tujini,
ter po potre vključevanje v domače in mednarodne povezave
in projekte;
– redno izvajanje evalvacije svojih programov in projektov in dajanje pobud ter predlogov ustanovitelju za izboljšanje
stanja na področju izobraževanja odraslih.
9. člen
(druge dejavnosti)
Poleg izvajanja osnovnih dejavnosti iz prejšnjega člena
tega odloka, lahko zavod opravlja tudi naslednje gospodarske
dejavnosti, ki so namenjene izvajanju osnovnih dejavnosti in se
financirajo izključno iz nejavnih virov, in sicer:
– pripravlja, organizira in izvaja druge vrste izobraževanj,
seminarjev, predavanj, delavnic, okroglih miz in srečanj;
– opravlja založniške dejavnosti;
– izdaja zvočne, filmske in druge zapise, ki izhajajo iz
poslanstva zavoda;
– izdaja strokovne in znanstvene publikacije, razstavne
kataloge in poljubne publikacije iz svojega področja;
– izvaja dejavnost prevajanja in tolmačenja;
– izvaja dejavnost arhiva;
– upravlja z objekti in s prostori, ki jih ima v upravljanju;
– opravlja računalniška programiranja in svetovanja;
– opravlja dejavnosti stikov z javnostjo, raziskovanje trga
in javnega mnenja;
– opravlja dejavnosti oglaševalskih agencij;
– izvaja dejavnosti knjigovodske in revizijske dejavnosti
ter davčnega svetovanja;
– organizira in izvaja kongrese, posvetovanja in sejme;
– izvaja programe socialne vključenosti.
10. člen
(standardna klasifikacija dejavnosti)
Dejavnosti, ki jih na podlagi tega odloka opravlja zavod,
se razvrščajo v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) v naslednje podrazrede
standardne klasifikacije dejavnosti:
– 85.100 Predšolska vzgoja
– 85.200 Osnovnošolsko izobraževanje
– 85.310 Srednješolsko splošno izobraževanje
– 85.320 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
– 85.410 Posrednješolsko neterciarno izobraževanje
– 85.421 Višješolsko izobraževanje
– 85.422 Visokošolsko izobraževanje
– 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
drugim blagom
– 58.110 Izdajanje knjig
– 58.130 Izdajanje časopisov
– 58.140 Izdajanje revij in druge periodike
– 58.190 Drugo založništvo
– 59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
– 59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov,
video filmov, televizijskih oddaj
– 59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
– 59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
– 62.010 Računalniško programiranje
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– 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
– 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
– 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
– 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
– 70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
– 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
– 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
družboslovja in humanistike
– 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
– 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
– 74.300 Prevajanje in tolmačenje
– 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti
– 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
– 82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti
za poslovanje
– 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
na področju športa in rekreacije
– 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
na področju kulture in umetnosti
– 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
– 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
– 88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe
– 88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo
brez nastanitve
– 93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
– 96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene
– 90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
11. člen
(opravljanje dejavnosti)
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj
ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so
izpolnjeni predpisani pogoji za opravljanje dejavnosti.
12. člen
(javne listine)
Zavod izdaja javne listine v skladu z zakonom.
V. ORGANI ZAVODA
13. člen
(organi zavoda)
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor,
– strokovna organa.
14. člen
Organ upravljanja zavoda je svet zavoda. Svet zavoda
šteje 5 članov, sestavljajo ga:
– dva predstavnika ustanovitelja,
– dva predstavnika delavcev zavoda,
– en predstavnik udeležencev izobraževanja.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine
Lendava, in sicer enega na predlog sveta Madžarske narodne
samoupravne skupnosti Občine Lendava.
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda na
neposrednih in tajnih volitvah. Kandidate predlagajo delavci
na zboru delavcev, kjer oblikujejo kandidatno listo. Volitve so
veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda.
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Izvoljena sta kandidata, ki sta dobila večino glasov delavcev,
ki so volili.
Predstavnika udeležencev, ki so vključeni v izobraževanje
v zavodu, izvolijo udeleženci izobraževanja neposredno na
tajnih volitvah. Polnoletni udeleženci oblikujejo kandidatno listo
na podlagi predlogov kandidatov. Kot predstavnik udeležencev
lahko kandidira udeleženec, ki sodeluje v daljših programih izobraževanja (nad 50 ur). Izvoljen je kandidat, ki je dobil večino
glasov udeležencev, ki so volili.

18. člen
(predstavnik delavcev)
Kandidate za člana sveta zavoda predlagajo delavci zavoda na zboru delavcev in andragoški zbor.
Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni
komisiji v 21 dneh od dneva objave sklepa o razpisu volitev,
morajo biti pisni in s podpisi vseh predlagateljev ter s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.

15. člen

19. člen
(volilna komisija)
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena
tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da delavci, ki
bodo odsotni na dan volitev, volijo pred tem dnem.
Voli se z glasovnicami. Vsak delavec ima en glas. Na
glasovnici se navedejo ime zavoda, navedba, da gre za volitev
članov sveta zavoda, imena kandidatov po abecednem redu priimkov, navedba, koliko kandidatov se voli, ter način glasovanja.
Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred
imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati. Neizpolnjena
glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje
volivca, je neveljavna.
Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za
več kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti. Volitve so veljavne,
če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda.

(mandat članov sveta in pravila odločanja sveta)
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta in začne teči z
dnem konstituiranja sveta zavoda. Po preteku mandata so lahko iste osebe ponovno imenovane oziroma izvoljene. Direktor
je dolžan o izteku mandata članov sveta zavoda pisno obvestiti
ustanovitelja, preko oglasnih tabel zavoda pa delavce v zavodu
in slušatelje zavoda, najmanj 90 dni pred iztekom mandata.
Svet sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov
sveta zavoda. Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov
navzočih članov sveta zavoda.
Podrobnejše delovanje sveta uredi svet zavoda s svojim
poslovnikom. Direktor ne more voliti in biti izvoljen oziroma
imenovan v svet zavoda.
16. člen
(pristojnosti sveta zavoda)
Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta,
– sprejema letni finančni načrt in letno poročilo,
– imenuje in razrešuje direktorja,
– sprejema sistemizacijo delovnih mest,
– sprejema cenik storitev,
– obravnava poročila o vzgojno-izobraževalni problematiki,
– obravnava zadeve, ki mu jih predložijo direktor, strokovni organi zavoda, inšpekcija ali reprezentativni sindikat zaposlenih,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom udeleženca kot
drugostopenjski organ,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda,
– predlaga ustanoviteljici spremembo in razširitev dejavnosti,
– obravnava pobude pristojnih organov ustanoviteljice in
se o njih opredeljuje,
– daje ustanoviteljici in direktorju predloge in mnenja o
posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– skladno z zakonom sprejema programe prioritet za
delitev presežka prihodkov nad odhodki,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom, s tem odlokom, drugimi predpisi in s splošnimi akti zavoda.
17. člen
(razpis volitev v svet zavoda)
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet
zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom
mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred
potekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev
se določi dan volitev, število članov sveta, ki se volijo, imenuje
pa se tudi volilna komisija.
Sklep o razpisu se javno objavi na oglasni deski zavoda.
Volilno komisijo sestavljajo predsednik in dva člana ter
njihovi namestniki. Člani volilne komisije in njihovi namestniki
ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda.

20. člen
(izvolitev predstavnikov)
Za člana sveta zavoda sta izvoljena tista kandidata, ki
sta dobila največje število glasov. Če je več kandidatov dobilo
enako število glasov, je izvoljen tisti kandidat, ki ima daljšo
delovno dobo v zavodu.
Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in izdela
poročilo o rezultatu volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva
volitev.
21. člen
(prenehanje mandata)
Članu sveta preneha mandat pred potekom dobe, za
katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– sam zahteva razrešitev,
– zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali drugih razlogov, ne
more več opravljati funkcije člana sveta zavoda,
– je razrešen ali odpoklican,
– predstavniku delavcev preneha delovno razmerje v
zavodu ali
– iz drugih razlogov, v skladu z veljavnimi predpisi.
V primeru iz prve alineje prejšnjega odstavka tega člena,
član sveta sam zahteva razrešitev tako, da svetu zavoda poda
odstopno izjavo, in sicer ustno, na sami seji sveta zavoda, ali
pisno. V primeru, če član sveta zavoda poda pisno odstopno
izjavo, mora pisno odstopno izjavo nasloviti na svet zavoda. Pisna odstopna izjava mora biti poslana priporočeno. Članu sveta
zavoda v odstopni izjavi ni potrebno navajati razlogov za odstop.
V primeru iz druge alineje prvega odstavka tega člena
lahko članu sveta zavoda mandat preneha ali z odstopno izjavo
ali z razrešitvijo. Član sveta zavoda je razrešen, če se zaradi
bolezni ali daljše odsotnosti ali drugih razlogov, zaradi katerih
ne more več opravljati funkcije člana sveta zavoda, ne more
udeležiti treh zaporednih sej sveta zavoda. Član sveta zavoda
lahko iz razlogov, ki so navedeni v tem odstavku, če oceni, da
je to v interesu zavoda, tudi sam odstopi, in sicer tako, da poda
odstopno izjavo. Za način podaje odstopne izjave se uporabljajo določbe o odstopni izjavi, navedene v prejšnjem odstavku.
Član sveta zavoda je lahko razrešen, poleg razlogov
navedenih v prejšnjem odstavku tega člena, iz naslednjih razlogov:
– če se trikrat zaporedoma neupravičeno ne udeleži seje
sveta,
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– če s svojimi ravnanji in izjavami zmanjšuje ugled zavoda.
Član sveta zavoda, ki je predstavnik ustanoviteljice, je
lahko razrešen tudi, če:
– ne zastopa interesov ustanoviteljice,
– ustanoviteljica ugotovi, da obstaja konflikt interesov na
podlagi zakona,
– ob pričetku novega mandata občinskega sveta, po
izvedenih lokalnih volitvah.
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10 % delavcev
zavoda, andragoškega zbora oziroma na zahtevo sindikata,
če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat. Zahtevo za
odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo podpisati delavci, ki
predlagajo odpoklic.
Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija zaradi formalnih nepravilnosti ne zavrže zahteve za odpoklic, mora svet zavoda na njen predlog v
30 dneh razpisati glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določiti datum glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je
za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda.
Predstavniku javnih uslužbencev v primeru iz četrte alineje prvega odstavka tega člena preneha mandat člana sveta
zavoda z dnem prenehanja delovnega razmerja.
Če članu sveta zavoda predčasno preneha mandat po
tem členu, se za preostanek mandatne dobe imenuje oziroma
izvoli nadomestni član po istem postopku, kot je bil imenovan
oziroma izvoljen član, kateremu je prenehal mandat. Če je
potekel mandat predstavniku javnih uslužbencev ali predstavniku udeležencev, svet zavoda takoj določi rokovnik in imenuje
tričlansko komisijo za izvedbo nadomestnih volitev.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta ni
potrebno, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in je
do izteka mandata sveta manj kot 6 mesecev.
22. člen
(pravila postopka izvolitve)
Svet zavoda na osnovi zakona in tega odloka s pravili
zavoda podrobneje uredi postopek izvolitve in razrešitve predstavnikov delavcev in predstavnikov udeležencev izobraževanja.
23. člen
(konstituiranje sveta zavoda)
Svet zavoda se lahko konstituira, ko so imenovani oziroma izvoljeni vsi predstavniki. Svet zavoda se konstituira na prvi
seji z izvolitvijo predsednika sveta in njegovega namestnika. Z
dnem konstitutivne seje sveta zavoda začne teči mandat članov sveta. Mandat posameznega člana sveta je v mandatnem
obdobju vezan na mandat sveta zavoda kot celote.
Prvo sejo sveta zavoda skliče dotedanji predsednik sveta
najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi oziroma imenovanju vseh
članov sveta. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve predsednika sveta najstarejši član sveta zavoda.
Svet zavoda predstavlja in zastopa predsednik sveta zavoda, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika sveta
zavoda.
24. člen
(način dela sveta zavoda)
Svet zavoda razpravlja in odloča na sejah, ki jih sklicuje in
vodi predsednik sveta zavoda, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika. Predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika izvolijo člani sveta zavoda. Predsednik sveta zavoda
je praviloma predstavnik ustanovitelja, namestnik predsednika
pa predstavnik delavcev.
Predsednik sklicuje seje sveta zavoda po potrebi, vendar
najmanj dvakrat letno, mora pa jo sklicati tudi na zahtevo najmanj dveh članov sveta.
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Svet zavoda odloča z večino glasov prisotnih članov.
Glasovanje je javno, razen če se člani sveta odločijo, da o
posamezni zadevi glasujejo tajno. Svet zavoda lahko v skladu
z zakonom in tem odlokom podrobneje določi način svojega
dela s poslovnikom.
25. člen
(direktor zavoda)
Direktor zavoda je pedagoški in andragoški vodja ter poslovodni organ zavoda. Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod brez omejitev ter
je odgovoren za zakonitost dela zavoda. Direktor vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda.
Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi in drugimi sredstvi s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika.
Mandat direktorja traja 5 let.
Direktor opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja predlog programa razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja
za njegovo izvedbo,
– pripravlja predlog letnega finančnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
– pripravlja vsebinska in finančna poročila o poslovanju
zavoda,
– odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti udeležencev izobraževanja,
– vodi delo andragoškega zbora,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje
strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in
odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski
odgovornosti delavcev,
– zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in pravili zavoda.
Pristojnosti direktorja ureja statut zavoda.
26. člen
(imenovanje direktorja)
Direktorja zavoda imenuje svet zavoda na podlagi javnega razpisa, ki mora biti objavljen najkasneje tri mesece pred
iztekom mandata. Svet zavoda si mora pred imenovanjem
pridobiti mnenje ustanoviteljice in andragoškega zbora.
Razpis za imenovanje direktorja se objavi v sredstvih
javnega obveščanja. V razpisu se določijo pogoji, ki jih mora
izpolnjevati kandidat, čas, za katerega bo imenovan, rok, do
katerega bodo prijavljeni kandidati obveščeni o izbiri.
Rok, do katerega se sprejemajo prijave kandidatov, ne
sme biti krajši kot 8 dni.
Svet zavoda mora v roku, določenem v razpisu, obvestiti vsakega prijavljenega kandidata o izbiri in ga poučiti, da
ima pravico pregledati razpisno gradivo in v petnajstih dneh
po prejemu obvestila zahtevati sodno varstvo pri pristojnem
sodišču, če misli, da je bil kršen za izvedbo razpisa določeni
postopek in da je ta kršitev lahko bistveno vplivala na odločitev
o izbiri kandidata ali da izbrani kandidat ne izpolnjuje v razpisu
določenih pogojev.
Direktor sklene delovno razmerje za določen čas, za čas
trajanja mandata.
Na podlagi akta o imenovanju direktorja predsednik sveta
zavoda v imenu sveta zavoda sklene z izbranim kandidatom
pogodbo o zaposlitvi.
Za direktorja je lahko imenovan kdor ima:
– izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe,
pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom, ki
ureja visoko šolstvo, ustreza izobrazbi druge stopnje,
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– pedagoško-andragoško izobrazbo v skladu z zakonom,
ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja,
– znanje madžarskega jezika na višji ravni,
– znanje vsaj enega svetovnega jezika na osnovni ravni,
– opravljen strokovni izpit s področja vzgoje in izobraževanja in
– najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri
leta v izobraževanju odraslih.
Kandidat mora predložiti program in vizijo razvoja zavoda
za mandatno obdobje.
Način izpolnjevanja pogojev in dokazila za dokazovanje
izpolnjevanja pogojev se podrobneje določijo v statutu zavoda.
Na podlagi javnega razpisa za direktorja imenuje svet
zavoda direktorja po postopku, določenem z zakonom.
Mandat direktorja traja pet let, po preteku roka je lahko
v skladu s postopki, opisanimi v predhodnih alinejah ponovno
imenovan isti kandidat.
27. člen
(razrešitev direktorja)
Direktorja lahko razreši svet zavoda po postopku, določenemu z zakonom, in pod pogoji, ki jih določa zakon.
Svet zavoda je dolžan razrešiti direktorja:
– če direktor sam zahteva razrešitev,
– če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– če pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih
aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov
zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– če s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči
zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja
svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše
motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.
Pred sprejemom sklepa o razrešitvi mora svet zavoda
seznaniti direktorja z razlogi za razrešitev in mu dati možnost,
da se o njih izjasni. O začetku postopka in predlogu za razrešitev direktorja mora svet zavoda v najkrajšem možnem roku
seznaniti andragoški zbor in ustanovitelja.
Če ustanoviteljica ne poda mnenja v 30 dneh od dneva,
ko je bila zanj zaprošena, lahko svet zavoda odloči o razrešitvi
direktorja brez tega mnenja.
Mnenje ustanoviteljice ni potrebno, če direktor sam zahteva razrešitev. V tem primeru svet zavoda o razrešitvi obvesti
ustanoviteljico in andragoški zbor.
Zoper odločitev o razrešitvi je možno sodno varstvo v
skladu zakonom, ki ureja delovanje zavodov.
28. člen
(predčasno prenehanje mandata)
Če direktorju predčasno preneha mandat oziroma če
nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda
izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih
kandidatov imenuje vršilca dolžnosti direktorja, vendar največ
za dobo enega leta.
Če svet zavoda petnajst dni pred prenehanjem mandata
direktorja ne imenuje niti direktorja niti vršilca dolžnosti direktorja, imenuje vršilca dolžnosti direktorja v naslednjih osmih dneh
na predlog župana občinski svet ustanovitelja.
Ista oseba v istem javnem zavodu za izobraževanje odraslih opravlja funkcijo vršilca dolžnosti direktorja največ dvakrat
zaporedoma.
Svet zavoda mora v primeru imenovanja vršilca dolžnosti
direktorja takoj pričeti s postopkom za imenovanje direktorja.
29. člen
(vodja izobraževalnega področja
in vodja organizacijske enote)
Direktor lahko imenuje vodjo izobraževalnega področja in
vodjo organizacijske enote.
Za vodjo izobraževalnega področja je lahko imenovan,
kdor izpolnjuje pogoje za strokovnega delavca v skladu z Za-
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konom o izobraževanju odraslih in ima najmanj tri leta delovnih
izkušenj v izobraževanju odraslih.
Vodja izobraževalnega področja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti direktor in obsegajo vsaj vodenje dela
strokovnega aktiva, načrtovanje in organiziranje izobraževanja
odraslih, analiziranje izobraževalnega dela in njegovih rezultatov, spremljanje napredovanja udeležencev, opravljanje in
organiziranje dejavnosti svetovanja in opravljanje drugih nalog,
določenih z letnim delovnim načrtom.
Vodjo izobraževalnega področja razreši direktor. Direktor
vodjo izobraževalnega področja, ki ga razreši, seznani z razlogi
za razrešitev.
Za vodjo organizacijske enote je lahko imenovan, kdor
ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom, ki ureja
visoko šolstvo, ustreza izobrazbi druge stopnje, pedagoško-andragoško izobrazbo v skladu z zakonom, ki ureja organizacijo
in financiranje vzgoje in izobraževanja, opravljen strokovni izpit
s področja vzgoje in izobraževanja in najmanj tri leta delovnih
izkušenj v izobraževanju odraslih.
Vodjo organizacijske enote imenuje direktor zavoda.
Vodja organizacijske enote opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi strokovno delo organizacijske enote ter je odgovoren zanj,
– pripravlja predlog programa razvoja in letnega programa
dela ter odgovarja za njuno izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje letnega programa dela, finančnega načrta in razvojnega programa organizacijske enote
in pripravlja predlog letnega poročila,
– vodi delo andragoškega zbora, spodbuja strokovno
izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– zagotavlja zakonitost dela organizacijske enote v okviru
svojih pooblastil,
– skrbi za kakovost izvedbe programov in dejavnosti ter
drugih nalog organizacijske enote,
– odgovarja za namensko porabo finančnih sredstev organizacijske enote,
– je odgovoren za uresničevanje pravic udeležencev ter
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi
predpisi.
30. člen
(strokovna organa zavoda)
Strokovna organa v zavodu sta andragoški zbor in strokovni aktiv.
Za sestavo in pristojnosti strokovnih organov zavoda se
uporabljajo zakonske določbe in drugi akti zavoda.
Strokovna organa sprejmeta poslovnik o svojem delovanju.
31. člen
(pravice in obveznosti udeležencev izobraževanja)
Pravice in obveznosti udeležencev posameznih oblik izobraževanja v zavodu se podrobneje uredijo s pravili zavoda.
VI. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA
32. člen
(premoženje zavoda, prostori)
Za izvajanje dejavnosti zavoda, za katere je slednji ustanovljen, je ustanovitelj dolžan zavodu zagotoviti brezplačne
prostore, v skladu z normativi in standardi, ki so podrobneje
opredeljeni v Pravilniku o normativih in standardih v izobraževanju odraslih.
33. člen
(upravljanje s premoženjem)
Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj zavodu
nepremično in premično stvarno premoženje.
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Premično premoženje, ki ga zavodu zagotavlja ustanovitelj, se evidentira ločeno, v okviru evidence o osnovnih sredstvih zavoda v skladu s predpisi o računovodstvu.
Medsebojna razmerja med ustanoviteljem in zavodom
v zvezi z nepremičnim premoženjem, ki ga ustanovitelj daje
zavodu v upravljanje za potrebe izvajanja dejavnosti, določene
s tem odlokom, se uredijo s posebno pogodbo med zavodom
in ustanoviteljem.
Premoženje iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki
ga ustanovitelj daje zavodu v upravljanje za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, je lastnina ustanovitelja.
Zavod je dolžan uporabljati premoženje ustanovitelja in
drugo premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja.
VII. VIRI, NAČIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV
ZA DELO ZAVODA
34. člen
(viri financiranja dejavnosti zavoda)
Zavod skladno z zakonom pridobiva sredstva za delo iz:
– sredstev državnega proračuna in proračuna ustanovitelja ter drugih javnih sredstev,
– plačil in prispevkov udeležencev izobraževanja,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– donacij, prispevkov sponzorjev in drugih virov.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva za opravljanje
osnovnih dejavnosti, določenih v tem odloku, v skladu z zakonom, izvršilnimi predpisi, pogodbami in drugimi akti pristojnega
organa. Zavodu se sredstva iz proračuna ustanovitelja zagotovijo z letno pogodbo o financiranju zavoda, in sicer v višini, ki
je določena z vsakoletnim proračunom ustanovitelja, pri čemer
je zavod dolžan izvajati dejavnosti iz 8. člena tega odloka in v
skladu z letnim programom izobraževanja odraslih, ki ga direktor zavoda pripravi skupaj z ustanoviteljem.
Podatke o finančnem in materialnem poslovanju o sredstvih za delo zavoda, ki jih pridobi z opravljanjem pridobitne
dejavnosti, mora izkazovati ločeno, v skladu z veljavno zakonodajo.
VIII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV
NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA
SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
35. člen
Presežek prihodkov nad odhodki sme zavod uporabiti le
za opravljanje in razvoj dejavnosti zavoda oziroma le za obnovo in razvoj nepremičnin, prejetih v upravljanje.
O razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki oziroma
pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki po zaključnem
računu odloča ustanoviteljica na predlog sveta zavoda.
Ustanoviteljica odgovarja za obveznosti zavoda do višine sredstev, ki so v proračunu ustanoviteljice predvidena za
opravljanje dejavnosti zavoda v skladu z zakonom in drugimi
predpisi.
IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA
V PRAVNEM PROMETU
36. člen
(pooblastila v pravnem prometu)
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu
samostojno, v svojem imenu in za svoj račun ter sklepa pogodbe in druge pravne posle v okviru dejavnosti, ki je vpisana v
sodni register, z omejitvijo, da ne more sklepati pravnih poslov
v zvezi z nepremičnim premoženjem, razen oddajanja v najem
ali uporabo.
Zavod lahko oddaja nepremičnine, ki jih ima v upravljanju,
v najem do trideset dni, in sicer brez predhodnega soglasja
ustanovitelja. Pod pogojem, da jih zavod ne potrebuje za izva-
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janje dejavnosti, jih lahko odda v najem, daljši od trideset dni,
vendar le po predhodnem soglasju župana Občine Lendava.
Stvarno premoženje s katerim upravlja zavod, je last
ustanovitelja. Zavod lahko razpolaga s premičnim stvarnim
premoženjem po predhodnem soglasju ustanovitelja. Zavod
je dolžan upravljati s premoženjem ustanovitelja s skrbnostjo
dobrega gospodarja.
Zavod je odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s
katerimi razpolaga.
37. člen
(obseg odgovornosti ustanovitelja)
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno
subsidiarno do vrednosti sredstev, ki so zagotovljena v proračunu Občine Lendava za tekoče leto in predvidena za izvajanje
osnovnih dejavnosti zavoda, določenih s tem odlokom.
X. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
MED USTANOVITELJICO IN ZAVODOM
38. člen
Ustanoviteljica zavodu zagotavlja ustrezne pogoje za
opravljanje dejavnosti.
Vse premično in nepremično premoženje in druga lastniška upravičenja, s katerimi upravlja zavod, so v lasti ustanoviteljice.
Zavod je dolžan uporabljati premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika. Zavod je odgovoren ustanoviteljici za
dobro gospodarjenje s sredstvi, danimi v upravljanje.
39. člen
Ustanoviteljica s posebnim aktom določi premoženje, ki
ga ima zavod v upravljanju.
Medsebojne pravice in obveznosti zavoda in ustanoviteljice v zvezi z upravljanjem premoženja ustanoviteljice se
določijo s posebno pogodbo.
Zavod je s premoženjem, ki ga ima v upravljanju dolžan
ravnati v skladu z zakonom, ki ureja stvarno premoženje države
in samoupravnih lokalnih skupnost.
Zavod brez predhodnega soglasja ustanoviteljice ne sme
sklepati pravnih poslov, s katerim bi premoženje odtujil ali obremenil s stvarnimi pravicami.
Zavod lahko za svojo dejavnost upravlja in koristi tudi
druge prostore nepremičnin, ki se nahajajo na območju Občine
Lendava, če z njihovimi lastniki sklene ustrezno pogodbo o
upravljanju in koriščenju.
40. člen
(pravice in obveznosti ustanovitelja)
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost načrtov in programov dela zavoda
z načrti in programi Občine Lendava,
– redno zagotavlja sredstva za izvajanje dejavnosti zavoda za namene in v obsegu, kot jih v skladu z zakonom in tem
odlokom določa njegov proračun,
– sredstva za izvajanje dejavnosti zavoda, ki jih na podlagi 5. člena tega odloka zagotavlja ustanovitelj, se določijo na
podlagi letnega programa zavoda in v dogovoru med direktorjem in županom,
– v okviru svojih materialnih možnosti zagotavlja sredstva
za ohranjanje in izboljševanje prostorskih pogojev za izvajanje
dejavnosti zavoda,
– spremlja skladnost porabe sredstev, ki jih je zavodu
zagotovila v svojem proračunu, z nameni, za katere so bila
sredstva zagotovljena,
– odloča o statusnih spremembah,
– daje soglasje k spremembi ali širitvi dejavnosti zavoda,
– daje soglasje k statutu zavoda,
– daje pobude svetu zavoda in direktorju,

Stran

3098 /

Št.

49 / 8. 4. 2022

– izvaja druge naloge in obveznosti ustanoviteljice ter
opravlja druge zadeve v skladu z zakonom, statutom Občine
Lendava, tem odlokom in drugimi predpisi.
41. člen
(obveznosti zavoda do ustanovitelja)
Zavod je dolžan ustanovitelju:
– zagotavljati namensko in racionalno rabo oziroma porabo vseh sredstev ustanovitelja, ki jih ima v upravljanju oziroma jih tekoče pridobiva za izvajanje dejavnosti, za katero je
ustanovljen,
– zagotavljati ustanovitelju podatke in informacije, potrebne za spremljanje stanja, izvajanje njegovih pravic, obveznosti
in pristojnosti do zavoda, načrtovanje razvoja zavoda in dejavnosti zavoda ter druge podatke v skladu z zakonom,
– na pristojnih organih obravnavati pobude ustanovitelja
in mu poročati o sklepih teh organov,
– posredovati ustanovitelju program razvoja zavoda, letni
delovni načrt in finančni načrt,
– enkrat letno, na zahtevo ustanovitelja pa tudi med letom, poročati o izvajanju delovnega načrta, o rezultatih poslovanja zavoda, o uporabi namenskih sredstev ustanovitelja in o
drugih zadevah, o katerih mora biti oziroma bi želel biti ustanovitelj seznanjen zaradi celovitega spremljanja stanja v zavodu,
– voditi evidenci nepremičnega in premičnega stvarnega
premoženja v skladu z veljavno zakonodajo;
– izvajati druge naloge in obveznosti, določene z zakonom, tem odlokom in drugimi predpisi.
42. člen
Zavod lahko sklene pogodbo o medsebojnem sodelovanju z drugimi občinami v regiji.
Zavod lahko sodeluje in se povezuje tudi z drugimi organizacijami.
XI. JAVNOST DELA
43. člen
Delo zavoda je javno.
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili javnosti ter
z objavami na oglasnih deskah na sedežu zavoda ter z objavami na spletni strani zavoda.
Direktor ali oseba, ki jo direktor pooblasti, obvešča javnost
o delu zavoda.
XII. ZBIRANJE IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
44. člen
Za izvajanje izobraževanja odraslih in mladine, za spremljanje dejavnosti in v statistične namene zavod vodi, uporablja, shranjuje in varuje zbirke podatkov v skladu z zakonom in
podzakonskim predpisom, izdanim na njegovi podlagi.
XIII. VAROVANJE TAJNOSTI PODATKOV ZAVODA
45. člen
(varovanje osebnih podatkov)
Direktor in drugi delavci zavoda morajo v skladu z zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih in drugih podatkov, varovati
listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju dejavnosti zavoda.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati tajnost
podatkov in listin tudi po prenehanju delovnega razmerja. Predmet varovanja tajnosti podatkov so:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi predpisi določeni za tajne,
– osebni podatki o udeležencih izobraževanja, vključenih
v zavod, in o delavcih zavoda,
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– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih direktor v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno skrivnost,
– zaupni podatki in dokumenti, ki jih zavodu sporoči ali
posreduje pristojni organ ali druga organizacija.
XIV. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
46. člen
Zavod zadeve, ki jih ne ureja ta odlok ter druge zadeve,
ki jih je potrebno urediti z internimi predpisi, uredi s pravili oziroma drugimi splošnimi akti, s katerimi uredi tudi svojo notranjo
organizacijo in delo.
Pravila in druge splošne akte sprejme svet zavoda, razen
tistih, za katera je z zakonom določeno, da jih sprejme direktor
zavoda.
Pravila in drugi splošni akti ne smejo biti v neskladju s
tem odlokom.
XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
47. člen
(uskladitev notranje organizacije)
V roku 60 dni po uveljavitvi tega odloka ustanoviteljica
imenuje enega novega člana sveta zavoda, ki deluje v isti
sestavi do izteka mandata.
S svojim delom nadaljujejo do izteka mandata tudi ostali
organi.
Splošni akti zavoda se uskladijo z določbami tega odloka
v roku 90 dni po začetku veljavnosti tega odloka.
48. člen
Za zadeve, ki s tem odlokom niso posebej urejene, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja zavode, in zakona, ki ureja izobraževanje odraslih, razen če jih posebni zakon ureja drugače.
49. člen
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v
Murski Soboti, pod vložno številko 10006100.
50. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Lendava zavod
za izobraževanje odraslih in mladine (Uradni list RS, št. 92/98
in 16/99) in določbe splošnih aktov zavoda, ki so v nasprotju
s tem odlokom.
51. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0011/2020-9
Lendava, dne 31. marca 2022
Župan
Občine Lendava
Janez Magyar

1031.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o gospodarskih javnih službah v Občini
Lendava

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
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51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1,
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), drugega
odstavka 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP,
38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) in 18. člena Statuta
Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/17, 5/19 in 37/19) je
Občinski svet Občine Lendava na 21. redni seji dne 30. 3.
2022 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o gospodarskih javnih službah v Občini Lendava
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Lendava (Uradni list RS,
št. 45/09, 61/10, 101/11 in 80/17; v nadaljevanju: odlok).
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Št. 032-0049/2009-10
Lendava, dne 31. marca 2022
Župan
Občine Lendava
Janez Magyar

1032.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o določitvi javne infrastrukture na področju
kulture v Občini Lendava

Na podlagi 70. člena Zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18
– ZNOrg in 3/22 – ZDEB), Pravilnika o vodenju evidence javne
infrastrukture na področju kulture (Uradni list RS, št. 11/03),
21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07
– UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO,
11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 –
ZIUOOPE) in 18. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list
RS, št. 32/17, 5/19 in 37/19) je Občinski svet Občine Lendava
na 21. redni seji dne 30. 3. 2022 sprejel

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi
javne infrastrukture na področju kulture
v Občini Lendava
1.
S tem sklepom se spremeni in dopolni Sklep o določitvi
javne infrastrukture na področju kulture na območju Občine
Lendava številka 478-0062/20-3 z dne 15. 7. 2021, in sicer se
v 3. točki sklepa za zaporedno številko 17. dodajo naslednje
nepremičnine:
18. »Hiša obrti in rokodelstva«, Glavna ulica 43, 9220
Lendava, k.o. 166 parc. št. 4173/1 (ID 1679537), 4173/2
(ID 4703245), 4173/3 (ID 1847469), št. stavbe 517
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19. Stara meščanska šola, Ulica sv. Štefana 21, 9220
Lendava, k.o. 166 Lendava, parc. št. 4113 (ID 3547532),
št. stavbe 535
20. Muzej meščanstva, Glavna ulica 52 in Ulica sv. Štefana 8, 9220 Lendava, k.o 166, parc. št. 4123 (ID 1993162),
št. stavbe 1227.
2.
Vse ostale določbe sklepa št. 478-0062/20-3 z dne 15. 7.
2021 ostanejo nespremenjene.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0062/20-6
Lendava, dne 31. marca 2022
Župan
Občine Lendava
Janez Magyar

2. člen
V 6. členu odloka se za 7. točko črta pika in se doda nova
8. točka, ki se glasi:
»8. upravljanje, urejanje in čiščenje javne tržnice v občini.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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LITIJA
1033.

Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO,
11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20
– ZIUOOPE), 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 61/17) ter 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni
list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine Litija na 23. redni
seji dne 21. 3. 2022 sprejel

SKLEP
o prenehanju statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
I.
S tem sklepom preneha status grajenega javnega dobra
lokalnega pomena na naslednjih nepremičninah, ki so v lasti
Občine Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija:
– k.o. 1844 Vodice: 923/1 in 923/3.
II.
Sprejem tega sklepa bo podlaga za izdajo ugotovitvene
odločbe, ki jo bo na podlagi tega sklepa po uradni dolžnosti
izdala občinska uprava Občine Litija.
Občinska uprava Občine Litija bo po pravnomočnosti
ugotovitvene odločbe o prenehanju statusa grajenega javnega
dobra pristojnemu sodišču podala predlog, da se pri nepremičninah iz prve točke tega sklepa iz zemljiške knjige izbriše
zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-41/2013-372
Litija, dne 22. marca 2022
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec
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1034.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu 266 Tacen – zahod – severni del

Na podlagi 273. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US), 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07,
70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C,
57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15
– ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 27. člena Statuta Mestne
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno
besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 30. seji
dne 14. 3. 2022 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
266 Tacen – zahod – severni del
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina občinskega podrobnega prostorskega načrta)
(1) S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt 266 Tacen – zahod – severni del (v nadaljnjem
besedilu: OPPN).
(2) Ta odlok določa:
– območje OPPN,
– vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora,
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– arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,
– načrt parcelacije,
– etapnost izvedbe prostorske ureditve,
– rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine,
– rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter
ohranjanje narave,
– rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
– pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko
javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
– dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev,
– druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPN.
2. člen
(prostorske ureditve, ki se načrtujejo z OPPN)
(1) S tem odlokom je načrtovana gradnja treh večstanovanjskih stolpičev s pripadajočimi ureditvami.
(2) Ta odlok določa prostorsko ureditev območja, pogoje
za gradnjo novih objektov, pogoje za ureditev utrjenih in zelenih
površin ter pogoje za gradnjo prometne, okoljske, energetske
in elektronske komunikacijske infrastrukture.
3. člen
(sestavni deli OPPN)
(1) Ta odlok vsebuje tekstualni del (besedilo odloka) in
grafični del.
(2) Grafični del OPPN obsega naslednje grafične načrte:

1. Načrt namenske rabe prostora
1.1 Izsek iz Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (v nadaljnjem besedilu:
OPN MOL ID)
2. Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora
2.1 Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora
3. Načrt območja z načrtom parcelacije
3.1 Katastrski načrt z območjem OPPN
3.2 Geodetski načrt z območjem OPPN
3.3 Načrt parcelacije zemljišč
4. Načrt arhitekturnih, krajinskih in oblikovalskih prostorskih ureditev
4.1 Ureditvena situacija – parter
4.2 Ureditvena situacija – klet
4.3 Značilna prereza
4.4 Prometna situacija, varstvo pred nesrečami
4.5 Zbirni načrt komunalne infrastrukture

4. člen
(priloge OPPN)
Priloge OPPN so:
1. prikaz stanja v prostoru,
2. izvleček iz OPN MOL ID,
3. strokovne podlage,
4. smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
5. obrazložitev in utemeljitev OPPN,
6. povzetek za javnost.
5. člen
(izdelovalec OPPN)
OPPN je izdelalo podjetje Delavnica, d.o.o., Tržaška cesta 3a, Vrhnika, številka projekta 017/2018, november 2021.

M 1:1000
M 1:4000
M 1:500
M 1:500
M 1:500
M 1:500
M 1:500
M 1:500
M 1:500
M 1:500

II. OBMOČJE OPPN
6. člen
(območje OPPN)
(1) Območje OPPN obsega severni del enote urejanja
prostora ŠE-615 in del enote urejanja prostora ŠE-413.
(2) Območje OPPN obsega zemljišča s parcelnimi številkami: 123/1, 124, 125/1 ter del zemljišča s parcelno številko:
125/2, vse v katastrski občini 1753 Vižmarje.
(3) Površina OPPN znaša 6.678 m2.
(4) Območje OPPN je razdeljeno na dve prostorski enoti,
in sicer:
– S – površine, namenjene gradnji večstanovanjskih stolpičev,
– C – površine, namenjene razširitvi Marinovševe ceste.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

49 / 8. 4. 2022 /

Stran

3101

(5) Območje OPPN in prostorski enoti so določeni v grafičnih načrtih št. 3.1 »Katastrski načrt z območjem OPPN« in
št. 3.2 »Geodetski načrt z območjem OPPN«.

(12) Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora so prikazani v grafičnem načrtu št. 2.1 »Vplivi in povezave
s sosednjimi enotami urejanja prostora«.

III. VPLIVI IN POVEZAVE S SOSEDNJIMI ENOTAMI
UREJANJA PROSTORA

IV. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE
REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV

7. člen

8. člen

(vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora)

(dopustni objekti in dejavnosti)

(1) Območje je prometno dostopno po obstoječi Marinovševi cesti (kategorizirana lokalna krajevna cesta, odsek
št. 215873), ki se navezuje na Tacensko cesto (državna cesta
R3 639/1141) in s tem na mestno cestno omrežje. Cestni
priključek za območje urejanja se uredi na Marinovševi cesti.
(2) Na odseku Marinovševe ceste med Tacensko cesto
in severovzhodnim vogalom območja OPPN oziroma do servisnega uvoza obstoječega trgovskega kompleksa je urejen
hodnik za pešce.
(3) Kolesarski promet je ob Marinovševi cesti voden po
cestišču, na Tacenski cesti so namenske površine za kolesarje.
Vzdolž Marinovševe ceste je načrtovana pomembnejša kolesarska smer na vozišču za ves promet: kolesarska pot ob Savi.
(4) Marinovševa cesta na odseku med servisnim dostopom za Spar na vzhodu in uvozom na parkirišče kajak kanu
centra (v liniji mostu prek Save) na zahodu se razširi in asfaltira.
Uredi se enotna asfaltirana površina, na severnejšem robu se
s prometno signalizacijo označi ločeno površino za vodenje
pešcev. Ob cestnem priključku za območje OPPN se uredi
prehod za pešce preko dvignjenega dela vozišča, ki predstavlja tudi ukrep za umirjanje hitrosti motornega prometa. Vzdolž
južnejšega roba Marinovševe ceste se vzdolž območja OPPN
izvede višinsko ločeni hodnik za pešce.
(5) Najbližje postajališče mestnega linijskega prevoza potnikov je ob Brodski cesti, v neposredni bližini križišča s Tacensko cesto, v oddaljenosti približno 200 m od severovzhodnega
vogala območja OPPN.
(6) Neposredno severno od območja je večje rekreativno
območje Kajak kanu center Tacen. Nekoliko zahodneje so
pokrita teniška igrišča.
(7) Za karakter in identiteto območja je pomembna bližina
Šmarne gore in Grmade, katerih izhodišče je oddaljeno pet
minut hoda.
(8) Po Marinovševi cesti poteka obstoječa gospodarska
javna infrastruktura, na katero se priključijo načrtovane stavbe.
(9) Vzhodno od območja je obstoječa večstanovanjska
zazidava. Venec načrtovanih novih stavb je od obstoječih večstanovanjskih stavb v sosednji enoti urejanja prostora odmaknjen več, kot znaša višina načrtovane stavbe, merjene do
njenega venca. V popoldanskih urah bodo novo predvideni
stolpiči vplivali na osončenje obstoječih večstanovanjskih stavb
vzhodno od območja OPPN, vendar pa osončenje obstoječih
objektov ne bo manjše od normativov, določenih v Odloku o
OPN MOL ID. Za omilitev vplivov je poleg zadostnega odmika
med objekti ob vzhodnem robu območja načrtovana serija visokodebelne vegetacije za manjšanje tako vizualnih kot zvočnih
vplivov.
(10) Širše območje je opremljeno z družbeno infrastrukturo, ki zadovoljuje potrebe novih stanovanjskih površin.
Osnovna šola Vižmarje Brod je od območja oddaljena približno
1,3 km, Vrtec Šentvid, Enota Mravljinček, pa približno 0,5 km. V
neposredni bližini je športni kompleks Kajak kanu center Tacen,
blizu je Šmarna gora. Manj kot 100 metrov je oddaljena najbližja večja trgovina osnovne preskrbe na Marinovševi cesti. Še
nekaj 100 metrov dalje je več oskrbnih programov ob Tacenski
cesti (banka, lekarna, bari, restavracije).
(11) Znotraj območja OPPN je treba na nivoju terena zagotoviti dostop do tistega dela enote urejanja prostora ŠE-615,
ki je izven območja OPPN, povezava je dopustna tudi pod
terenom.

(1) Načrtovani stolpiči so namenjeni predvsem stanovanjem. Nestanovanjski program je dopusten v pritličjih, parkiranje je v kletnih etažah. V kletnih etažah in v pritličjih so dopustne tudi shrambe, kolesarnice, tehnični prostori in podobno.
(2) V prostorski enoti S so dopustne:
– 11220 Tri- in večstanovanjske stavbe,
– 11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji.
(3) V pritličju stavb v prostorski enoti S so pod pogojem,
da se zagotovi neposreden zunanji dostop, dopustne tudi:
– 12203 Druge poslovne stavbe,
– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo: samo stavbe za predšolsko vzgojo ter glasbene
šole,
– 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo: samo ambulante
in podobno,
– 12650 Stavbe za šport: samo telovadnice za fitnes,
aerobiko, ples in jogo, wellness, fizioterapija in podobno.
(4) V pritličju stavb v prostorski enoti S so pod pogojem,
da se zagotovi neposreden zunanji dostop, v prostorih, orientiranih proti Marinovševi cesti, dopustne tudi:
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice: samo okrepčevalnica, slaščičarna ali bife,
– 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic,
– 12301 Trgovske stavbe,
– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti: vse, razen avtopralnice,
– 12620 Muzeji, arhivi in knjižnice: samo galerije in knjižnice.
(5) V prostorski enoti C so dopustne:
– 21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane
ceste in gozdne ceste.
(6) Na celotnem območju OPPN so dopustni:
– pomožni objekti, ki dopolnjujejo funkcijo stolpičev in
jih po svojem namenu ne presegajo ter zaradi njih ne pride
do potrebe po dodatni komunalni opremi (v atrijih stanovanj
nadstreški, na skupnih zunanjih površinah kolesarnice, nadstreški ipd.),
– objekti, vodi in naprave komunalne, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture,
– parkovne površine, drevoredi, posamezna drevesa, površine za pešce, trgi in biotopi,
– otroška in športna igrišča,
– naprave za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti
(meritve, zbiranje podatkov), opazovalnice.
9. člen
(zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve)
(1) Zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve v
prostorski enoti S je:
– trije večstanovanjski stolpiči imajo kvadratasto tlorisno
zasnovo, v prostor so postavljeni v smeri sever–jug, z medsebojnim zamikom,
– kletna parkirna etaža je skupna za vse stolpiče,
– na severovzhodnem delu je uvozna klančina v kletno
parkirno etažo,
– na vzhodni strani stavb so dostopne površine ter glavni
vhodi v stavbe,
– na zahodni strani stavb ter med njimi so pretežno zelene
površine, namenjene stanovalcem, neposredno ob objektih pa
tudi za ureditev vrtov oziroma atrijev pritličnih stanovanj,
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– v prostorih med in ob objektih so otroška igrišča ter
druge površine za rekreacijo in druženje stanovalcev,
– vzhodno in zahodno od objektov je obvezna zasaditev
dreves,
– višinska kota terena ob stavbah je prilagojena koti
pritličja,
– v smeri od Marinovševe ceste proti jugu poteka notranji
dostop, ki predstavlja glavni dostop do objektov za pešce, kolesarje ter tudi za dostavo in interventni dostop z motornimi vozili,
– notranji dostop predstavlja tudi glavni dostop do tistega dela enote urejanja prostora ŠE-615, ki je izven območja
OPPN,
– zazidalna zasnova in zunanja ureditev sta prikazani v
grafičnem načrtu št. 4.1 »Ureditvena situacija – parter«.
(2) Zasnova ureditve v prostorski enoti C je:
– območje za razširitev Marinovševe ceste.
10. člen
(pogoji za oblikovanje objektov)
(1) Fasade stavb morajo biti grajene iz kakovostnih in
trajnih materialov ter usklajene v barvah in materialih.
(2) Streha stolpičev mora biti ravna (naklon do 10 %), v
terasnem delu pohodna ali zazelenjena. Če je površina strehe
nad zadnjo etažo večja od 400,0 m2 neto površine (brez svetlobnikov, strojnic in drugih objektov na strehi), mora biti urejena
kot zelena streha.
(3) Ograje balkonov in teras morajo biti oblikovane enotno
oziroma oblikovno usklajene. Ograje na robu terasne etaže
morajo biti vsaj delno transparentne.
(4) Zunanje enote tehnoloških naprav (klimatskih naprav)
so lahko locirane le na vizualno neizpostavljenih delih stavbe
oziroma morajo biti za celoten kompleks enotno zakrite.
(5) Oblikovanje pomožnih objektov mora biti usklajeno z
oblikovanjem stolpičev (materiali, barve ipd.). Pomožni objekt,
kjer bo zbirno/odjemno mesto za smeti, mora biti pokrit, lahko
je tudi delno ali v celoti zaprt. V primeru, da se umesti v bližino večstanovanjskih objektov, mora biti zaprta vsaj stranica
objekta, obrnjena proti večstanovanjskem objektu. Zunanje
kolesarnice morajo biti zaprte in opremljene tako, da omogočajo zaklepanje koles.
(6) Površina vsakega posameznega pomožnega objekta
na skupnih zunanjih površinah (objekt na zbirnem mestu za
smeti, transformator, kolesarnica ipd.) je lahko največ 100 m2,
v atrijih stanovanj pa največ 20 m2.
11. člen
(pogoji za oblikovanje zunanjih površin)
(1) Na območju OPPN je treba upoštevati naslednje pogoje za ureditev zunanjih površin:
– zunanje površine morajo oblikovati primeren prehod
med obstoječo pozidavo in odprtimi zelenimi površinami,
– med stavbami je treba oblikovati odprte površine in
zagotoviti prehodnost območja,
– pešpoti in druge zunanje površine, namenjene za stanovalce, morajo biti opremljene z mikrourbano opremo in primerno osvetljene,
– elementi mikrourbane opreme znotraj območja OPPN
morajo biti oblikovani enotno,
– vse ureditve morajo omogočati dostop funkcionalno oviranim osebam in zagotavljati univerzalno dostopnost v skladu
s predpisi,
– intervencijske poti izven vozišča morajo biti urejene v
skladu s smernico SZPV 206 (ali novejšo, ki določa površine
za gasilce ob stavbah),
– v prostorski enoti S je treba najmanj 30 % površin gradbene parcele urediti kot odprte bivalne površine. Odprte bivalne
površine so zelene ali tlakovane površine, namenjene bivanju
na prostem, in ne služijo kot prometne ali komunalne funkcionalne površine (to so na primer dostopi, dovozi, intervencijske
poti, parkirišča, prostori za ekološke otoke ipd.). Namenjene so
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skupni rabi vseh prebivalcev območja (površine vrtov stanovanj
oziroma atrijev se ne štejejo kot odprte bivalne površine). Od
odprtih bivalnih površin mora biti površin, namenjenih za otroško igrišče, najmanj 7,5 m2 na stanovanje in najmanj 5,0 m2
na stanovanje za druženje stanovalcev. Največ 20 % odprtih
bivalnih površin je lahko tlakovanih. Če gre za ureditev večnamenske ploščadi, je tlakovanih površin lahko tudi več, vendar
največ 40 %. Ostale odprte bivalne površine morajo biti zelene
na raščenem terenu,
– pred vhodi v stolpiče je treba postaviti klopi,
– površine za igro otrok morajo biti namenjene različnim
starostnim skupinam otrok, raznovrstne po reliefu in ureditvi,
opremljene z igrali. Najmanjša velikost enovitega otroškega
igrišča je 200,0 m2,
– površine za druženje stanovalcev morajo biti opremljene
z mikrourbano opremo, ki omogoča druženje (klopi, mize ipd.),
– ograditi je dopustno samo igrišča in atrije stanovanj,
– površine za igro je dopustno ograditi z živo mejo, ozelenjenimi žičnimi ograjami ali podobno, do višine 1,0 m. Športna
igrišča je dopustno ograditi z varovalno ograjo, ki mora biti transparentna, lahko je iz kovinske mreže ali podobno in primerne
višine glede na vrsto športa,
– ograditev atrijev je dopustna z ozelenjenimi žičnatimi
ograjami ter z živo mejo do višine največ 1,8 m ali z enotno
oblikovanimi lesenimi ograjami, ki morajo biti vsaj 20 % transparentne z višino največ 1,8 m. Ograje med posameznimi atriji
morajo biti enotno oblikovane in so lahko visoke največ 2,0 m,
– na raščenem terenu je treba zasaditi nova drevesa z
obsegom debla več kot 18 cm, merjeno na višini 1,0 m od tal
po saditvi, in z višino debla več kot 2,2 m. Najmanjše skupno
število dreves na raščenem terenu je 20. Do 30 % dreves je
dopustno nadomestiti z visokimi grmovnicami,
– drevesa (lahko manjša) je treba posaditi tudi na odprtih
bivalnih površinah nad kletno etažo (v koritih ali na območjih z
zadostno debelino zemljine – lokalni hribčki ali podobno),
– izbor rastlin mora upoštevati rastiščne razmere in varnostno-zdravstvene zahteve.
(2) Zasnova zunanje ureditve je določena v grafičnih načrtih št. 4.1 »Ureditvena situacija – parter«, trasa intervencijske
poti je določena v grafičnem načrtu št. 4.4 »Prometna situacija,
varstvo pred nesrečami«.
12. člen
(regulacijski elementi in odmiki)
(1) Posegi v prostor morajo upoštevati vse regulacijske
elemente, ki imajo naslednji pomen:
– gradbena meja (GM) je črta, ki je načrtovani objekti na
terenu in v nadstropjih ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost gradbene parcele.
Gradbeno mejo lahko presegajo komunalni priključki, ograje,
atriji, urbana oprema ter spominska obeležja,
– gradbena meja pod zemljo (GMz) je črta, ki je načrtovani objekti ne smejo presegati v etažah pod pritličjem, lahko pa
se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost gradbene
parcele. Gradbeno mejo pod zemljo lahko presegajo komunalni
priključki, vhodi, stopnišča, rampe, zračniki in podobni tehnični
elementi,
– terasna etaža (T) je del stavbe, katere prostori se nahajajo nad vencem zadnje tipične etaže stavbe, bruto tlorisna
površina (v nadaljnjem besedilu: BTP) terasne etaže ne sme
presegati 70 % BTP zadnje etaže pod vencem stavbe. Odmik
terasne etaže od roba najbolj izpostavljenega dela stavbe v
zadnji etaži pod vencem stavbe mora biti najmanj 2,0 m, razen
v delu, kjer so vertikalna komunikacijska jedra in inštalacijski
jaški,
– višina stavbe (h) je najvišja dopustna višina stavbe –
merjena je od kote zaključnega tlaka v pritličju stavbe do venca
zadnje etaže stavbe, nad njo je dopustno postaviti tehnične naprave za obratovanje stavbe, inštalacijske jaške, jaške dvigal,
dostope na streho, zaščitno ograjo, svetlobnike in podobno,
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– višina venca (hv) je največja dopustna višina venca
zadnje etaže pod terasno etažo. Venec stavbe je konstrukcijski
element na zunanjem obodu stavbe v ravnini stropa zadnje
cele etaže, neposredno pod teraso, v višino venca se ne štejejo
zaščitne ograje.
(2) Odmiki med fasadami stavb in deli stavb, ki so višji
od 14,0 m:
– na katere niso orientirani prostori, namenjeni prebivanju
(vključno s slepimi fasadami), morajo biti najmanj enaki ali večji
od polovice višine višje stavbe, merjene do njenega venca,
– na katere so orientirani prostori, namenjeni prebivanju,
najmanj enaki ali večji od višine višje stavbe, merjene do njenega venca.
(3) Za pomožne objekte gradbene meje (GM) in gradbene
meje pod zemljo (Gmz) ne veljajo.
(4) Pomožni objekti morajo biti od meje sosednjih parcel,
na katere mejijo, odmaknjeni najmanj 1,0 m, s pisnim soglasjem lastnikov parcel, na katere mejijo, pa jih je dopustno postaviti tudi bližje ali na parcelno mejo.
(5) Regulacijski elementi so določeni v grafičnih načrtih
št. 4.1 »Ureditvena situacija – parter«, št. 4.2 »Ureditvena
situacija – klet« in št. 4.3 »Značilna prereza«.
13. člen
(višinski gabariti in etažnost)
(1) Višinski gabarit stavb A, B in C je:
– etažnost nad terenom:
do P+3+T
– višina h:
do 17,5 m
– višina hv:
do 14,0 m
(2) Višinski gabarit stavbe U in pomožnih objektov je:
– etažnost nad terenom:
P
– višina h:
do 4,2 m
(3) Dopustna je izvedba največ dveh kletnih etaž, kjer in
v obsegu, kot to dopuščajo geomehanske razmere, hidrološke
razmere, potek komunalnih vodov, zaščita podtalnice in stabilnost sosednjih objektov.
(4) Višinski gabariti stavb so določeni v grafičnih načrtih
št. 4.1 »Ureditvena situacija – parter« ter št. 4.3 »Značilna
prereza«.
14. člen
(višinske kote terena in pritličja)
(1) Višinska kota pritličja stolpičev A, B in C je 303,5 m n. v.
Višinske kote drugih objektov se prilagajajo višini terena.
(2) Višinske kote zunanje ureditve se morajo prilagajati
koti internega dostopa, kotam raščenega terena ali kotam
zunanje ureditve.
(3) Višinske kote terena in pritličja so določene v grafičnem načrtu št. 4.1 »Ureditvena situacija – parter«.
15. člen
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V. NAČRT PARCELACIJE
16. člen
(načrt parcelacije)
(1) Območje OPPN je razdeljeno na naslednji gradbeni
parceli:
– ps: gradbena parcela stolpičev, ki meri 6.580 m2 in obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami 123/1, 124 in 125/1,
vse v katastrski občini 1753 Vižmarje,
– pc: gradbena parcela Marinovševe ceste, ki meri 98 m2
in obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami 123/1, 124,
125/1 in 125/2, vse v katastrski občini 1753 Vižmarje.
(2) V posamezni gradbeni parceli se, brez spremembe
površine gradbene parcele, zemljiške parcele lahko delijo, če je
to potrebno zaradi komunalne infrastrukture ali za oblikovanje
parcel za posamezen atrij oziroma vrt ali vzpostavitve etažne
lastnine ali vzpostavitve navezav (tudi območij, na katerih se
vzpostavi služnost) na tisti del območja enote urejanja prostora
ŠE-615, ki je izven območja OPPN.
(3) Parcelacija je določena v grafičnem načrtu št. 3.3
»Načrt parcelacije zemljišč«.
17. člen
(javne površine)
(1) Površina, namenjena javnemu dobru, je parcela z
oznako »pc«.
(2) Površina, namenjena javnemu dobru, meri 98 m2.
(3) Javna površina je določena v grafičnem načrtu št. 3.3
»Načrt parcelacije zemljišč«.
VI. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
18. člen
(etapnost gradnje)
(1) Ureditev javnih površin ter ureditve prometne, komunalne, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture
v območju so lahko izvedene v ločenih etapah.
(2) Za vse večstanovanjske stolpiče v prostorski enoti S
je treba pridobiti enotno gradbeno dovoljenje, gradnjo posameznega stolpiča in pripadajočih ureditev pa je dopustno izvajati
v ločenih etapah.
(3) Razširitev Marinovševe ceste ter izvedba prehoda za
pešce iz četrtega odstavka 7. člena tega odloka in ureditev
hodnika za pešce v prostorski enoti C morajo biti izvedeni
pred ali istočasno z začetkom uporabe prvega stanovanjskega
stolpiča – stolpiča A.
(4) Pred ali istočasno z začetkom uporabe stolpiča A je
treba urediti sorazmerne površine za igro otrok in druženje
stanovalcev, lahko na začasni lokaciji, če bodo po izvedbi vseh
stavb urejene drugje.
(5) Do začetka gradnje s tem OPPN določenih ureditev
je v prostorski enoti S dopustno urediti zelene površine, vrtičke
in/ali igrišča.

(zmogljivost območja)
(1) Zmogljivost območja
– površina prostorske enote S:
– površina prostorske enote C:
– BTP nad terenom:

6.580 m²
98 m²
največ 8.000 m²,
najmanj 7.200 m²
– BTP kletnih etaž:
največ 5.000 m²,
najmanj 4.500 m²
– število stanovanjskih enot:
do 90
(2) BTP stavbe je vsota vseh etažnih površin stavbe
nad terenom in pod njim, izračunanih skladno s standardom
SIST ISO 9836. Izračun BTP nad terenom vključuje površine
pod točkama a) in b) v točki 5.1.3.1 navedenega standarda
(pri čemer se upošteva BTP vseh etaž s svetlo višino nad
2,2 m).

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE
19. člen
(ohranjanje kulturne dediščine)
(1) Na območju OPPN ni registriranih enot kulturne dediščine.
(2) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč
splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju arheološke ostaline zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano
na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti Zavod za varstvo
kulturne dediščine Slovenije, Območno enoto Ljubljana, ki
situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke.
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V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost
poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni organ to zemljišče
z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče, dokler se
ne opravijo raziskave arheoloških ostalin oziroma se omeji
ali prepove gospodarska in druga raba zemljišča, ki ogroža
obstoj arheološke ostaline.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO
OKOLJA IN NARAVNIH VIROV
TER OHRANJANJE NARAVE
20. člen
(splošno)
V času gradnje in uporabe objektov je treba upoštevati
okoljevarstvene ukrepe za čim manjšo obremenitev okolja.
21. člen
(varstvo voda)
(1) Območje se nahaja na vodovarstvenem območju z
oznako VVO IIIA, milejši vodovarstveni režim. Pri načrtovanju
in izgradnji je treba upoštevati vse pogoje iz uredbe, ki ureja
režim na vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika
Ljubljanskega polja.
(2) Objekte ali naprave je treba graditi nad srednjo gladino
podzemne vode. Če se transmisivnost vodonosnika na mestu
gradnje ne zmanjša za več kot 10 %, je gradnja izjemoma dovoljena tudi globlje.
(3) Skladiščenje nevarnih snovi na vodovarstvenem območju ni dovoljeno.
(4) Gradnja iztoka ali iztočnega objekta za odvajanje
padavinske odpadne vode s streh objekta, če gre za posredno
odvajanje v podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja
emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in
javno kanalizacijo, je možna, če je dno ponikovalnice najmanj
1,0 m nad najvišjo gladino podzemne vode. Druge padavinske
odpadne vode je treba predhodno obdelati v lovilniku olj.
(5) Odvajanje padavinskih voda je treba urediti na tak
način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih voda z utrjenih površin in površin s spremembo rabe, kar
pomeni, da je treba prioritetno predvideti ponikanje, pri čemer
morajo biti ponikovalnice locirane izven vpliva povoznih in
manipulativnih površin.
(6) Pred uporabo cevovodov za odpadno vodo je treba
preveriti vodotesnost internega kanalizacijskega omrežja s
standardiziranimi postopki.
(7) Za vsak poseg, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na
vodni režim ali stanje voda, je treba pridobiti vodno soglasje. Za
vse posege, za katere je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, je
treba pridobiti mnenje Ministrstva za okolje in prostor, Direkcije
Republike Slovenije za vode.
22. člen
(ohranjanje narave)
Preprečevati je treba vnos tujerodnih invazivnih rastlinskih
vrst, ki bi se lahko širile v prostor.
23. člen
(varstvo zraka)
(1) Odvod dimnih plinov in umazanega zraka iz nadzemnih delov stavbe (npr. iz sanitarnih prostorov stanovanj) je
treba speljati nad strehe stavb.
(2) Prezračevanje podzemnih garaž mora biti izvedeno
z odvodnimi kanali za odvod dima in toplote z izpustom nad
teren. Odpadni zrak iz garaž je treba odvajati na mestih, kjer v
neposredni bližini ni otroških igrišč in stanovanj.
(3) Vsi izpusti snovi v zrak (ogrevanje, prezračevanje)
morajo biti opremljeni z ustreznimi filtri v skladu z zakonskimi
zahtevami.
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(4) V času gradnje je treba upoštevati predpise o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč.
24. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Območje OPPN sodi v območje II. stopnje varstva
pred hrupom.
(2) V sklopu izdelave projektne dokumentacije za izvedbo je treba izdelati elaborat zaščite pred hrupom v stavbah in
zagotoviti ustrezno zvočno izolativnost fasadnih elementov
skladno z veljavnimi predpisi.
(3) Na območju OPPN niso predvidene dejavnosti, ki bi
med obratovanjem povzročale povečano obremenitev okolja s
hrupom. Na območju OPPN bodo glavni viri hrupa klimatske in
prezračevalne naprave oziroma tehnika objekta. V izvedbeni
projektni dokumentaciji je treba z umestitvijo objektov, kurilnih
in prezračevalnih naprav, parkirišč in ostalih virov hrupa z obratovalnim režimom virov hrupa in z drugimi omilitvenimi ukrepi
zagotoviti, da obremenitev s hrupom na območju OPPN in pri
najbližjih stavbah z varovanimi prostori v okolici ne bo presegala mejnih vrednosti kazalcev hrupa. Fasade predvidenih objektov, ki bodo orientirane proti bližnjim obstoječim stanovanjskim
objektom in bi lahko delovale kot odbojne površine za hrup,
morajo biti izvedene v zvočno absorpcijski izvedbi.
25. člen
(osončenje)
(1) Obstoječim stanovanjem v sosednjem območju in novim stanovanjem ter stanovanjskim stavbam za druge posebne
družbene skupine je treba v dnevni sobi, bivalnem prostoru
s kuhinjo, bivalni kuhinji, otroški sobi in v stanovanjski sobi
zagotoviti naravno osončenje v času od sončnega vzhoda do
sončnega zahoda:
– dne 21. decembra – najmanj 1 uro,
– dne 21. marca in 21. septembra – najmanj 3 ure.
(2) Določb prejšnjega odstavka ni treba upoštevati za
največ 20 % stanovanj v novih večstanovanjskih stavbah.
26. člen
(odstranjevanje odpadkov)
(1) Zbirno in prevzemno mesto mora biti urejeno v skladu
s predpisi, ki urejajo zbiranje komunalnih odpadkov. Prevzemno mesto mora biti na javni površni ali na robu z javno
površino in prosto dostopno z namenom, da se odstranjevanje
odpadkov izvaja na javni površini. Višinske razlike na poteh
med zbirnim in prevzemnim mestom ter cesto, kjer ustavlja
komunalno vozilo, morajo biti premoščene s klančinami v
blagem naklonu.
(2) Zbirna mesta morajo biti urejena tako, da je zagotovljena higiena in da ni negativnih vplivov na javno površino ali
sosednje stavbe. Zagotoviti je treba ločeno zbiranje odpadkov
na mestu nastanka.
27. člen
(svetlobno onesnaženje)
(1) Postavitev in jakost svetilk pri osvetljevanju objektov
in zunanjih površin morata biti v skladu s predpisi o mejnih
vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.
(2) Osvetlitev površin mora biti usmerjena in izvedena
z uporabo svetil, ki ne oddajajo visokega deleža svetlobe v
modrem in ultravijoličnem delu spektra. Vse nove osvetlitve na
območju morajo oddajati svetlobo s 3000 K ali toplejšo.
(3) Prepovedana je uporaba svetlobnih snopov kakršne
koli vrste ali oblike, mirujočih ali premikajočih, če so usmerjeni
proti nebu ali površinam, ki bi jih lahko odbijale proti nebu.
(4) Interna osvetlitev zunanjih površin ob stavbah in skupnih površin v območju mora biti zadostna, enakomerna in
nebleščeča.
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IX. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO
Z VARSTVOM PRED POŽAROM

ne ukrepe glede na koncept požarne varnosti za posamezni
objekt.

28. člen

X. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
IN GRAJENO JAVNO DOBRO

(potresna varnost)
(1) Obravnavana lokacija se nahaja v območju, kjer je
ocenjen pospešek tal za povratno dobo 475 let 0,285 g. Pred
začetkom projektiranja je treba izvesti identifikacijo tipa tal in
na tej osnovi določiti parametre za projektiranje konstrukcije.
(2) Objekti morajo biti grajeni potresno odporno v skladu
z veljavnimi predpisi glede na cono potresne nevarnosti, geološko sestavo in namembnost objekta. Nekonstrukcijski fasadni
elementi ob morebitnem potresu ne smejo odpadati s stavbe
in s tem ogrožati ljudi.
(3) Pri načrtovanju novogradnje je treba predvideti ojačitev prve plošče nad kletjo tako, da zdrži rušenje objektov
nanjo oziroma da zdrži 30 kPa nadtlaka, pri čemer se upošteva
kriterij, ki nudi boljšo zaščito ljudem pri zaklanjanju, ali gradnjo
zaklonišča osnovne zaščite, če to zahtevajo veljavni predpisi.
29. člen
(ukrepi za varstvo pred požarom)
(1) Za zaščito pred požarom je treba zagotoviti:
– pogoje za varen umik ljudi iz stavbe in njihovo zbiranje
na varnem mestu izven stavbe,
– odmike med objekti in od meje parcel oziroma ustrezno
požarno ločitev objektov,
– neovirane in varne dovoze, dostope ter delovne površine za intervencijska vozila v skladu z veljavnimi predpisi,
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
(2) Ocenjen čas intervencijskega pokrivanja javne gasilske službe Mestne občine Ljubljana je 25 minut, čemur je treba
prilagoditi načrtovanje požarne varnosti objektov in požarnovarnostne ureditve območja.
(3) Intervencijska pot poteka z Marinovševe ceste po
interni dostopni poti na vzhodni strani območja. Pot v nadaljevanju proti jugu omogoča tudi interventni dostop do tistega dela
enote urejanja prostora ŠE-615, ki je izven območja OPPN.
Poti, zelenice in druge površine morajo biti v območju, kjer je
predvidena pot za intervencijska vozila, utrjene na osni pritisk
10 ton. V območju intervencijskih poti ne sme biti grajenih
ali drugih nepremičnih ovir. Intervencijske poti so določene
v grafičnem načrtu št. 4.4 »Prometna situacija, varstvo pred
nesrečami«.
(4) Požarna zaščita je predvidena z zunanjim hidrantnim
omrežjem. V primeru požara je voda za gašenje zagotovljena
iz obstoječega in novega javnega hidrantnega omrežja. Če
pretok vode ne zadošča za potrebe gašenja, mora investitor
zgraditi požarni bazen ali zagotoviti ustrezno požarno varnost
z drugimi ukrepi.
(5) Z ustreznimi odmiki oziroma izbranimi materiali je
treba omejiti možnost širjenja požara z objektov na sosednja
zemljišča ali objekte.
(6) V projektni dokumentaciji je treba predvideti notranje
hidrantno omrežje, detekcijo požara, javljanje in prenos signala
javni gasilski službi Mestne občine Ljubljana, odvajanje dima in
toplote, ločevanje požarnih sektorjev ter druge požarnovarstve-

Namembnost objektov
11220 Tri- in večstanovanjske stavbe

30. člen
(pogoji za prometno urejanje)
(1) Vse stalno povozne površine morajo biti ustrezno
protiprašno tlakovane. Pohodne površine morajo biti ustrezno
utrjene.
(2) Vse zunanje pohodne in povozne površine morajo zagotavljati univerzalno dostopnost. Stavbe in zunanje površine
morajo biti grajene v skladu z zakonodajo, ki ureja zagotavljanje dostopnosti za funkcionalno ovirane osebe.
(3) Vsi priključki na javne ceste ter dovozi gasilskih in
komunalnih vozil morajo biti izvedeni brez višinskih skokov za
pešce na način, ki omogoča prehod gibalno oviranim osebam.
(4) Vse prometne površine in vozne intervencijske površine morajo biti utrjene na predpisano nosilnost in morajo
zagotavljati prevoznost, varnost, stabilnost in ustrezno torno
sposobnost.
(5) Prometne ureditve so določene v grafičnem načrtu
št. 4.4 »Prometna situacija, varstvo pred nesrečami«.
31. člen
(priključevanje na javno cestno omrežje)
(1) Dovoz do območja se uredi preko novega cestnega
priključka na Marinovševo cesto.
(2) Cestni priključek, ki napaja stavbe v območju OPPN,
mora preko internega dovoza omogočiti napajanje tudi tistega dela enote urejanja prostora ŠE-615, ki je izven območja
OPPN.
(3) Vsi novi priključki morajo biti izvedeni v skladu z zakonodajo s tega področja in opremljeni s potrebno horizontalno
in vertikalno signalizacijo.
32. člen
(notranje prometne površine)
(1) Dostop do s tem OPPN načrtovanih stolpičev se izvaja
preko notranjega dostopa, ki poteka po vzhodnem robu območja. Ta omogoča tudi prometno napajanje (za pešce, kolesarje
in motorna vozila) tistega dela enote urejanja prostora ŠE-615,
ki je izven območja OPPN.
(2) Notranji dostop za motorni promet mora biti širok najmanj 3,5 m, lahko ima tudi lokalna izogibališča.
(3) Notranji peš dostop mora biti širok vsaj 2,0 m.
33. člen
(mirujoči promet)
(1) Parkirna mesta za motorna vozila je dopustno urediti
samo v kletnih etažah.
(2) Na območju OPPN je za potrebe novih stavb treba
zagotoviti naslednje število parkirnih mest (v nadaljnjem besedilu: PM):

Najmanjše število PM
za motorna vozila
1 PM/stanovanje v velikosti do 70,0 m2
neto tlorisne površine, od tega 10 %
za obiskovalce
2 PM/stanovanje v velikosti nad 70,0 m2
neto tlorisne površine, od tega 10 %
za obiskovalce

Najmanjše število PM
za kolesa
2 PM na stanovanje za stanovalce
ter dodatno 1 PM/5 stanovanj
za obiskovalce
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11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi
stanovanji
12112 Gostilne, restavracije in točilnice
12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic,
ki poslujejo s strankami
12203 Druge poslovne stavbe
12301 Trgovske stavbe (lokalna trgovina
do 200,00 m2 BTP)
12301 Trgovske stavbe
(lokalna trgovina od 200,0 do 500,0 m2 BTP)
12301 Trgovske stavbe
(trgovina z neprehrambnimi izdelki)
12304 Stavbe za storitvene dejavnosti
do 200,0 m2 BTP
12304 Stavbe za storitvene dejavnosti
nad 200,0 m2 BTP
12620 Muzeji, arhivi in knjižnice:
12630 Stavbe za izobraževanje
in znanstvenoraziskovalno delo (predšolska
vzgoja)
12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo
(ambulante)
12650 Stavbe za šport (brez gledalcev)

Uradni list Republike Slovenije
0,8 PM/stanovanje, od tega 10 %
na terenu za obiskovalce
1 PM/10 sedežev in 1 PM/tekoči meter
točilnega pulta, od tega najmanj 75 % PM
za goste
1 PM/70,0 m2 BTP objekta, od tega
najmanj 40 % PM za obiskovalce
1 PM/70,0 m2 BTP objekta,
od tega 10 % PM za obiskovalce
PM ni treba zagotavljati

1 PM/2 stanovanji
1 PM/10 sedežev in
1 PM/tekoči meter točilnega pulta
2 PM/100,0 m2 BTP objekta
1 PM/100,0 m2 BTP objekta
PM ni treba zagotavljati

1 PM/40,0 m2 BTP,
2 PM/100,0 m2 BTP objekta
od tega najmanj 75 % PM za obiskovalce
1 PM/70,0 m2 BTP objekta,
1 PM/100,0 m2 BTP objekta
od tega najmanj 75 % PM za obiskovalce
PM ni treba zagotavljati
PM ni treba zagotavljati
1 PM/25,0 m2 BTP objekta,
1 PM/100,0 m2 BTP objekta
od tega najmanj 75 % PM za obiskovalce,
ne manj kot 2 PM za obiskovalce na lokal
1 PM/80,0 m2 BTP objekta,
1 PM/60,0 m2 BTP objekta
od tega najmanj 75 % PM za obiskovalce
2 PM/oddelek
2 PM/oddelek
1 PM/20,0 m2 BTP objekta in ne manj kot 1 PM/20,0 m2 BTP objekta
3 PM, od tega najmanj 50 % PM
za obiskovalce
1 PM/100,0 m2 BTP objekta
1 PM/70,0 m2 BTP objekta

(3) V BTP objekta se pri izračunu PM ne upoštevajo BTP,
namenjene servisnim prostorom objekta (garaže, kolesarnice
in prostori za inštalacije).
(4) Število PM za motorni promet iz prvega odstavka tega
člena se v izračunu zaokroži navzgor.
(5) Od potrebnega števila PM za osebna motorna vozila
je treba zagotoviti dodatnih 5 % PM za druga enosledna vozila.
(6) PM za motorna vozila morajo biti opremljena z infrastrukturo za napeljavo vodov za električne kable, tako da bo
omogočena naknadna vgradnja polnilnih mest za električna
vozila brez večjih gradbenih posegov.
(7) Vsako parkirišče z več kot 100 PM za motorni promet
mora imeti tudi vsaj eno mesto z napravo za napajanje električnih avtomobilov.
(8) Vsaj 1/3 od zahtevanih PM za kolesa je treba zagotoviti na nivoju terena, bodisi v pritlični etaži stolpičev ali v
pomožnih objektih – kolesarnicah, ki morajo biti postavljene v
bližini vhodov v stolpiče.
(9) Ostala PM za kolesa se lahko zagotovijo v kolesarnicah v kletni etaži stolpičev. Do kolesarnic mora biti omogočen
enostaven dostop s kolesi.
(10) PM za kolesa morajo omogočati priklepanje koles.
34. člen

– kadar potek v javnih površinah ni mogoč oziroma smiseln, mora lastnik prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in
vzdrževanje javnih vodov na svojem zemljišču, upravljavec
posameznega voda pa mora za to od lastnika pridobiti služnost,
– trase komunalnih vodov, lokacije objektov in naprav
morajo biti medsebojno usklajene z upoštevanjem zadostnih
medsebojnih odmikov in odmikov od ostalih naravnih ali grajenih struktur,
– gradnja komunalne infrastrukture mora potekati usklajeno,
– dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti
skladne z upravljavci infrastrukture in morajo biti izvedene tako,
da jih bo mogoče vključiti v končno etapo ureditve,
– obstoječo komunalno infrastrukturo je dopustno zaščititi,
rekonstruirati, prestavljati, dograjevati in ji povečevati zmogljivosti v skladu s prostorskimi in okoljskimi možnostmi, ob pogoju, da ne onemogočajo ureditev po tem OPPN, ob upoštevanju
veljavnih predpisov in pod pogojem, da so posegi v soglasju z
njihovimi upravljavci,
– pred gradbenimi posegi je treba načrtovati in zagotoviti
ustrezno varovanje obstoječih komunalnih vodov.
(2) Ureditev komunalne infrastrukture je prikazana v grafičnem načrtu št. 4.5 »Zbirni načrt komunalne infrastrukture«.
35. člen

(splošni pogoji za urejanje okoljske, energetske
in elektronske komunikacijske infrastrukture)

(vodovodno omrežje)

(1) Splošni pogoji za potek ter gradnjo okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture v območju so:
– načrtovane stavbe morajo biti priključene na vodovodno, kanalizacijsko, elektro in energetsko omrežje. Poleg
tega so lahko priključene še na elektronska telekomunikacijska
omrežja. Priključitev je treba izvesti po pogojih posameznih
upravljavcev posamezne infrastrukture,
– vsi sekundarni vodi potekajo v javnih (prometnih in
intervencijskih) površinah oziroma površinah v javni rabi tako,
da je omogočeno njihovo vzdrževanje,

(1) Javno vodovodno omrežje je na območju že zgrajeno,
oskrbovano je z vodo iz vodarne Šentvid. V Marinovševi cesti
poteka javni vodovod NL DN 150 iz leta 2009. Vodovod je navezan na vodovod Ped 110 v zahodni strani Tacenske ceste.
V vzhodni strani Tacenske ceste poteka primarni vodovod
JE DN 300 iz leta 1992.
(2) Predvideni objekti bodo priključeni na obstoječe javno
vodovodno omrežje v Marinovševi cesti preko vodovodnega
priključka (predvidoma NL DN 100). Vodomerno mesto je predvideno kot zunanji vodomerni jašek s tremi vodomeri, ločeno za
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vsak stolpič posebej oziroma v zidni niši na notranji strani stene
objekta, ki leži najbližje javnemu vodovodu.
(3) Pri izvedbi vodovodnega priključka je treba upoštevati
tehnične normative proizvajalca in interni dokument JP VOKA
SNAGA d.o.o. Tehnična navodila za vodovod.
(4) Požarna varnost se bo delno zagotavljala iz javnega
vodovodnega omrežja. Požarno vodo bo možno zajeti iz dveh
obstoječih hidrantov v Marinovševi ulici in enega obstoječega
hidranta med blokoma Tacenska cesta 125 D in 123 B. Preostalo požarno vodo je možno zagotoviti z internim hidrantnim
omrežjem. V ta namen je treba zagotoviti zadostno dimenzioniran vodovodni priključek.
36. člen
(kanalizacijsko omrežje)
(1) Na širšem obravnavanem območju poteka javna kanalizacija. V Marinovševi cesti poteka javni kanal za odvod komunalne odpadne vode B DN 300 iz leta 1979, ki se navezuje
na kanal B DN 400 v Tacenski cesti. Kanalizacija poteka naprej
proti vzhodu v Brodski cesti do čistilne naprave Brod.
(2) Priključevanje večstanovanjskih stolpičev na obstoječo javno kanalizacijo bo izvedeno preko skupnega kanalizacijskega priključka na javni kanal v Marinovševi cesti severno od
predvidenih objektov.
(3) Čiste padavinske vode se ponikajo na zahodni strani
območja OPPN.
(4) Interni kanal za komunalne odpadne vode in ponikovalna polja morajo biti locirani v primerni oddaljenosti od
grajenega objekta (podzemne garaže). Hišni priključki naj potekajo v utrjenih dostopnih prometnih površinah ali zelenih
površinah tako, da bo omogočeno vzdrževanje in čiščenje
hišnih priključkov.
37. člen
(plinovodno omrežje)
(1) Stavbe se za potrebe ogrevanja, pripravo sanitarne
tople vode, tehnologije in kuhanja priključijo na distribucijsko
omrežje zemeljskega plina – srednjetlačno distribucijsko plinovodno omrežje z delovnim tlakom 500 mbar – 1 bar.
(2) Obstoječe srednjetlačno distribucijsko plinovodno
omrežje S1900 v dimenziji DN200, preko katerega se bo vršila
oskrba stavb, poteka po vzhodnem robu. Posegi v prostor
na območju bodo posegali tudi v območje varovalnega pasu
obstoječega plinovodnega omrežja. Zaščito obstoječega plinovodnega omrežja je treba izvesti z ustreznimi odmiki načrtovanih posegov in morebitnimi posebnimi varnostnimi ukrep,
ki jih mora predhodno potrditi in z njimi soglašati Energetika
Ljubljana, d.o.o.
(3) Za priključitev predvidenih stavb na plinovodno omrežje je treba izvesti nov priključek od distribucijskega plinovodnega omrežja do skupne kleti ter interni plinovodni razvod do
posameznega stolpiča po skupni kleti. Priključek se zaključi z
glavno plinsko zaporno pipo v omarici na fasadi pred vstopom
v klet. V omarici za glavno plinsko zaporno pipo se vgradi regulator tlaka z 1 bar/100 mbar. Pod stropom garaže se izvede
skupna plinska napeljava do posameznega stolpiča. Višina
kletne etaže mora biti najmanj 2,5 m. Nad vstopom v garažo
mora biti pri vratih nameščena varnostna višinska letev na
višini, ki bo onemogočala nalet vozil v plinsko napeljavo. Za
posamezen stolpič se poleg glavnih vstopnih vrat v stolpič izvede odcep – priključek, ki se zaključi z zaporno pipo za stolpič.
Od tu naprej gre napeljava do posameznega dvižnega voda s
plinomeri, kjer se pred vsakim plinomerom predvidi regulator
tlaka z 100/23 mbar.
(4) Plinovodno omrežje in notranje plinske napeljave morajo biti izvedeni v skladu s sistemskimi obratovalnimi navodili
za distribucijske sisteme zemeljskega plina za geografsko območje Mestne občine Ljubljana, pravilnikom, ki ureja tehnične
pogoje za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z
najvišjim delovnim tlakam do vključno 16 bar in tehničnimi
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zahtevami za graditev distribucijskih plinovodov in priključkov
ter notranjih plinskih napeljav Energetike Ljubljana, d.o.o.
38. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Za napajanje predvidenih objektov je treba v skupni
kletni etaži zgraditi transformatorsko postajo, ki omogoča vgradnjo transformatorja 1000 kVA. Sosednji prostori ne smejo biti
stanovanjski ali pisarniški prostori oziroma prostori, kjer se
osebe zadržujejo dlje časa. Pri načrtovanju transformatorske
postaje je treba upoštevati tudi širjenje hrupa. Zračenje mora
biti urejeno z naravnim vlekom. Dostop, dovoz in vzdrževanje
transformatorske postaje morajo biti omogočeni 24 ur na dan
osebju distributerja električne energije in intervencijskim vozilom. Transformatorska postaja je lahko tudi prostostoječe
izvedbe na stalno dostopnem mestu.
(2) Za vključitev transformatorske postaje v srednje napetostno omrežje bo treba položiti 20 kV kablovode v deloma
obstoječo elektro kabelsko kanalizacijo v Marinovševi cesti in
deloma novo elektro kabelsko kanalizacijo, ki jo je treba zgraditi
med stavbami in obstoječim kabelskim jaškom KJ02829, ki ga
je treba povečati.
(3) V stavbah se merilne naprave namestijo v energetski
prostor v posamezni stavbi oziroma v drug prostor, kjer bodo
omarice stalno dostopne distributerju električne energije. Merilne omarice ter dovodni kablovodi so predmet priključkov in
v lasti uporabnikov.
(4) Osnova za izdelavo dokumentacije za gradbeno dovoljenje so Idejne rešitve št. 04/22 EE – napajanje za območje
OPPN 266 Tacen Zahod.
(5) Po pridobitvi gradbenega dovoljenja mora investitor
pridobiti soglasje za priključitev, v katerem bodo natančno
določeni tehnični pogoji in parametri priklopa posameznega
objekta.
39. člen
(elektronsko komunikacijsko omrežje)
Objekti imajo možnost priključitve na elektronska komunikacijska omrežja pod pogoji upravljavcev omrežij. Pri gradnji
cestne infrastrukture je treba predvideti koridorje za kabelsko
kanalizacijo.
40. člen
(javna razsvetljava)
(1) Obstoječe omrežje javne razsvetljave poteka ob Marinovševi cesti. Na območju OPPN ni javnih površin, ki bi jih bilo
potrebno opremiti z javno razsvetljavo javnega sistema.
(2) Razsvetljava funkcionalnih površin ob objektih bo internega značaja in ne bo povezana s sistemom javne razsvetljave.
41. člen
(učinkovita raba energije v stavbah)
(1) Vse novo zgrajene stavbe morajo biti projektirane in
zgrajene energetsko varčno v skladu s predpisi, ki določajo
učinkovito rabo energije v stavbah.
(2) Na strehah stavb je dopustna namestitev sončnega
zbiralnika ali sončnih celic (fotovoltaika).
XI. DOPUSTNA ODSTOPANJA
OD NAČRTOVANIH REŠITEV
42. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)
Dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev, ob upoštevanju ostalih določb tega odloka, so:
1. višinska kota pritličja lahko odstopa do +/- 0,5 m,
2. pri parcelnih mejah je dopustno odstopanje do
+/- 2,0 m, pri površinah parcel in prostorskih enot so dopustna
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odstopanja v okviru dopustnih odstopanj poteka mej ter zaradi
natančnejših geodetskih meritev, pri čemer se ne sme zmanjšati javnih površin,
3. kolesarnice so lahko na drugih lokacijah od predvidenih
v grafičnem načrtu št. 4.1 »Ureditvena situacija – parter«, če
so postavljene na isto razdaljo ali bliže vhodom v posamezno
stavbo,
4. ne glede na določeno gradbeno mejo pod zemljo (GMz)
na južni strani območja OPPN, se s pisnim soglasjem lastnikov
zemljišč s parcelnimi številkami 126, 127 in 128, vse v katastrski občini 1753 Vižmarje, kletna etaža lahko gradi do parcelnih
mej teh zemljišč. V primeru izgradnje stavb(e) v delu enote
urejanja prostora ŠE-615, ki je izven območja OPPN, je dopustno kletne etaže stavb v območju OPPN povezati s kletnimi
etažami stavb(e) v delu enote urejanja prostora ŠE-615 izven
območja OPPN oziroma zgraditi skupno klet. Pri tem ni treba
upoštevati južne gradbene meje pod zemljo GMz. Vse stične
ureditve, tako v kletni etaži (povezava oziroma navezava) kot
na parterju, se prilagodi na način, da tvorijo smiselno celoto,
5. v primeru, da se v Odloku o OPN MOL ID spremenijo
parkirni normativi, je dopustno uporabiti normative, določene
z Odlokom o OPN MOL ID, če ti zahtevajo manjše število PM,
6. pri načrtovanju in izvedbi so dopustna odstopanja od
poteka tras, površin, objektov, naprav in priključkov posamezne
prometne, komunalne, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture, če so pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju pridobljene rešitve, ki so primernejše s tehničnega ali
okoljevarstvenega vidika ali omogočajo boljše prometno funkcioniranje in dostopnost celotnega območja OPPN, ki pa ne
smejo poslabšati prostorskih in okoljskih razmer – ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi
soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo,
oziroma upravljavci posameznega voda.
XII. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN
43. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
(1) Najmanj dve leti pred predvideno pridobitvijo gradbenega dovoljenja za objekte in druge posege, načrtovane
z OPPN, je investitor dolžan o tem obvestiti Mestno občino
Ljubljana, oddelka mestne uprave, pristojna za načrtovanje in
izvedbo gospodarske javne infrastrukture ter pripravo programa opremljanja zemljišč, če se z njima ne dogovori drugače.
(2) Investitor gradnje mora v roku največ dveh let po
sprejetju OPPN začeti postopek pogodbene komasacije oziroma parcelacije, če parcelna struktura ni skladna z načrtom
parcelacije iz OPPN.
(3) Investitorji in izvajalci imajo med gradnjo in po njej
naslednje obveznosti:
– v času gradnje mora biti omogočeno nemoteno delovanje sosednjih objektov in zagotovljena nemotena komunalna
oskrba prek vseh obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav.
Infrastrukturne vode je treba takoj obnoviti, če so ob gradnji
poškodovani. Sočasno z gradnjo objektov mora biti zagotovljena prestavitev vseh infrastrukturnih vodov, objektov in naprav,
potrebnih za nemoteno delovanje obstoječih objektov v času
gradnje in po njej,
– območje gradbišča ne sme posegati na zemljišča zunaj območja OPPN, razen s soglasjem lastnikov zemljišč, na
katera posega,
– promet mora biti v času gradnje organiziran tako, da se
prometna varnost zaradi gradnje ne poslabša in da ne prihaja
do zastojev na obstoječem cestnem omrežju,
– gradnjo morajo izvajati tako, da se izognejo vplivom na
mehansko odpornost in stabilnost okolice oziroma da so vplivi
čim manjši ter v dopustnih mejah,
– zagotoviti morajo sanacijo objektov, pripadajočih ureditev in naprav, poškodovanih zaradi gradnje – izvedena sanacija
je pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja.
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44. člen
(posegi, dopustni po izvedbi načrtovanih ureditev)
(1) Po izvedbi z OPPN načrtovanih ureditev so dopustni
naslednji posegi:
– odstranitev objektov in naprav,
– vzdrževalna dela in rekonstrukcije s katerimi ni spremenjen zunanji gabarit objekta,
– izvedba morebitne povezave v kletni etaži z gradnjo v
tistem delu enote urejanja prostora ŠE-615, ki je izven območja
OPPN,
– nadomestne gradnje v okviru gabaritov in dopustnih
dejavnosti, ki so določeni s tem odlokom,
– postavitve pomožnih objektov v skladu z določbami
tega odloka,
– spremembe namembnosti v skladu z določbami tega
odloka.
(2) Naknadne zasteklitve balkonov, pergol in lož so dopustne le po enovitem projektu, če je pripravljen kot del dokumentacije izvedenih del za vzdrževanje objektov.
XIII. KONČNI DOLOČBI
45. člen
(vpogled v OPPN)
OPPN je stalno na vpogled pri:
– Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Oddelku za
urejanje prostora,
– Upravni enoti Ljubljana,
– Četrtni skupnosti Šentvid.
46. člen
(uveljavitev)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-2/2011-123
Ljubljana, dne 14. marca 2022
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

1035.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu 391 Jurčkova zahod

Na podlagi 273. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US), 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07,
70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr.
ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A,
109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2)
in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS,
št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne
občine Ljubljana na 30. seji dne 14. 3. 2022 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
391 Jurčkova zahod
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina občinskega podrobnega prostorskega načrta)
(1) S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt 391 Jurčkova zahod (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
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(2) Ta odlok določa:
– območje OPPN,
– vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora,
– arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,
– načrt parcelacije,
– etapnost izvedbe prostorske ureditve,
– rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine,
– rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter
ohranjanje narave,
– rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
– pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko
javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
– dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev in
– druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPN.
2. člen
(prostorske ureditve, ki se urejajo z OPPN)
(1) S tem odlokom je načrtovana gradnja stanovanjskoposlovnega naselja s spremljajočim programom in pripadajočimi ureditvami.
(2) Ta odlok določa prostorsko ureditev območja OPPN,
pogoje za odstranitev obstoječih objektov, pogoje za posege na
obstoječih objektih, pogoje za gradnjo novih objektov, pogoje
za ureditev utrjenih in zelenih površin, pogoje za ureditev prostorov za igro otrok ter gradnjo prometne, okoljske, energetske
in elektronske komunikacijske infrastrukture.
3. člen
(sestavni deli OPPN)
(1) Ta odlok vsebuje tekstualni del (besedilo odloka) in
grafični del.
(2) Grafični del odloka obsega naslednje grafične načrte:
1.
Načrt namenske rabe prostora
1.1 Izsek iz Občinskega prostorskega
načrta Mestne občine Ljubljana –
izvedbeni del (v nadaljnjem besedilu:
OPN MOL ID) z mejo območja OPPN
M 1:2500
2.
Vplivi in povezave s sosednjimi
enotami urejanja prostora
2.1 Vplivi in povezave s sosednjimi
enotami urejanja prostora
M 1:2000
3.
Načrt območja z načrtom parcelacije
3.1 Katastrski načrt s prikazom meje
območja OPPN
M 1:1000
3.2 Geodetski načrt s prikazom meje
območja OPPN
M 1:500
3.3 Načrt parcelacije in prikaz javnega
dobra – prikaz na katastrskem načrtu
M 1:500
3.4 Zakoličbeni načrt z načrtom parcelacije
in prikaz javnega dobra – prikaz
na geodetskem načrtu
M 1:500
4.
Načrt arhitekturnih, krajinskih in
oblikovalskih rešitev prostorskih ureditev
4.1 Načrt odstranitve obstoječih objektov
M 1:500
4.2 Arhitekturna zazidalna situacija –
nivo strehe
M 1:500
4.3 Arhitekturna zazidalna situacija –
nivo pritličja
M 1:500
4.4 Arhitekturna zazidalna situacija –
nivo kleti
M 1:500
4.5 Značilni prerezi in pogledi
M 1:500
4.6 Prometnotehnična situacija in idejna
višinska regulacija
M 1:500
4.7 Zbirni načrt komunalnih vodov
in naprav
M 1:500
4.8 Prikaz ureditev, potrebnih za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami
ter za zaščito pred hrupom
M 1:500
4.9 Etapnost izvedbe
M 1:500
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4. člen
(priloge OPPN)
Priloge OPPN so:
1. prikaz stanja prostora,
2. izvleček iz OPN MOL ID,
3. strokovne podlage,
4. smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
5. obrazložitev in utemeljitev OPPN in
6. povzetek za javnost.
5. člen
(izdelovalec OPPN)
OPPN je izdelalo podjetje Šabec Kalan Šabec – arhitekti, Mojca Kalan Šabec s. p., Ljubljana, pod številko projekta
UP 17–026 v januarju 2022.
II. OBMOČJE OPPN
6. člen
(območje OPPN)
(1) Območje OPPN obsega enoto urejanja prostora (v
nadaljnjem besedilu: EUP) RN-562 in del EUP RN-454.
(2) Območje OPPN obsega zemljišča s parcelnimi številkami 350/249, 350/231, 350/1449, 350/1450, 350/1169,
350/1168, 350/1182 in 350/1171 ter del zemljišča s parcelno
številko 626/7, vse v katastrski občini 1695 Karlovško predmestje.
(3) Površina območja OPPN znaša 17.185 m2.
(4) Območje OPPN je razdeljeno na tri prostorske enote,
in sicer:
– PE1 – površine, namenjene gradnji prometnih površin,
– PE2 – površine, namenjene gradnji večstanovanjskih in
poslovnih stavb ter pripadajočih objektov,
– PE3 – površine, namenjene gradnji večstanovanjskih in
poslovnih stavb ter pripadajočih objektov.
(5) Območje OPPN in prostorske enote so določeni v
grafičnih načrtih št. 3.1 »Katastrski načrt s prikazom meje
območja OPPN« in št. 3.2 »Geodetski načrt s prikazom meje
območja OPPN«.
III. VPLIVI IN POVEZAVE S SOSEDNJIMI ENOTAMI
UREJANJA PROSTORA
7. člen
(vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora)
(1) Območje OPPN je prometno navezano na Jurčkovo
cesto. Pretočnost in prometna varnost širšega območja bosta
izboljšani z rekonstrukcijo Jurčkove ceste, ki je načrtovana
na odseku med Ižansko cesto in Ulico Milke Kerinove (v nadaljnjem besedilu: rekonstrukcija Jurčkove ceste) in ureditvijo
križišča med Jurčkovo cesto in Ižansko cesto. Območje OPPN
se za rekonstrukcijo Jurčkove ceste in ureditev križišča med
Jurčkovo cesto in Ižansko cesto obremeni s stroški komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč glede na delež bruto
tlorisne površine (v nadaljnjem besedilu: BTP) v predmetnem
območju OPPN, v območju OPPN 449 Ilovica ob Jurčkovi 3
in v območju OPPN 450 Ilovica ob Jurčkovi 4 v višini 23,74 %
celotne investicije. Na severovzhodni strani območja OPPN je
zagotovljen prostor za širitev in rekonstrukcijo Jurčkove ceste
z načrtovanim zelenim pasom z drevoredom ter rekreativno
potjo za pešce in kolesarje na južni strani vozišča (v nadaljnjem
besedilu: širitev Jurčkove ceste). Na severozahodni strani območja je določen pas zemljišča za širitev dovozne ceste za dostop do stavb v sosednji EUP RN-451 in ureditev obračališča.
(2) Najbližji postajališči javnega potniškega prometa sta
vzdolž Jurčkove ceste v oddaljenosti 150 m in 200 m od območja OPPN.
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(3) Po načrtovanih pešpoteh, ki potekajo preko območja
OPPN v smeri severovzhod–jugozahod, je treba zagotoviti
navezavo na sosednjo EUP RN-456, namenjeno ureditvi šport
nega centra. Na severovzhodni strani se pešpoti navezujeta
na Jurčkovo cesto. Varen peš dostop do šole in vrtca bo zagotovljen z načrtovano pešpotjo ob potoku Veliki Galjevec v Ljubljani (v nadaljnjem besedilu: varna pešpot). Območje OPPN
se za ureditev varne pešpoti obremeni s stroški komunalnega
opremljanja stavbnih zemljišč glede na delež BTP v predmet
nem območju OPPN, v območju OPPN 449 Ilovica ob Jurčkovi
3 in v območju OPPN 450 Ilovica ob Jurčkovi 4 v višini 23,74 %
celotne investicije.
(4) V stavbah ob Jurčkovi cesti so načrtovane poslovne,
oskrbne in trgovske dejavnosti, ki bodo dopolnile ponudbo
širšega območja ob Jurčkovi cesti.
(5) Območje OPPN se nahaja v območju preostale poplavne nevarnosti. Načrtovana gradnja ne pomeni poslabšanja
stanja glede poplavne varnosti sosednjih območij. Območje
OPPN je glede na okoliški teren v depresiji, zato so za načrtovano gradnjo določeni varovalni omilitveni ukrepi, s katerimi bo
poplavna varnost načrtovanih stavb izboljšana.
(6) Po Jurčkovi cesti vzdolž območja OPPN potekata
obstoječe vodovodno omrežje in energetska infrastruktura. Za
izvedbo nameravane prostorske ureditve je treba zgraditi in dograditi komunalno in energetsko infrastrukturo zunaj in znotraj
območja OPPN. Zunaj območja OPPN je načrtovana gradnja
novega kanalizacijskega omrežja za komunalne odpadne vode,
vodovodnega omrežja, plinovodnega omrežja, elektronskega
komunikacijskega omrežja, elektroenergetskega omrežja in
javne razsvetljave. Območje OPPN se za ureditev kanalizacije
za komunalne odpadne vode v Peruzzijevi ulici vključno s črpališčem Jurčkova 1 obremeni s stroški komunalnega opremljanja
stavbnih zemljišč glede na delež BTP v širšem vplivnem območju OPPN v višini 28,7 % investicije.
(7) Ob severovzhodnem robu območja OPPN poteka zacevljen vodotok Zgornji Galjevec. V obstoječ vodotok je preko
zadrževalnikov načrtovano odvodnjavanje odpadne padavinske vode z območja OPPN.
(8) Po jugozahodnem in jugovzhodnem robu ter preko
območja OPPN potekajo obstoječi melioracijski vodni jarki, ki
bodo v območju načrtovanih ureditev nadomeščeni s sistemom
kanalizacije za padavinske vode.
(9) Severovzhodni del območja OPPN se nahaja v območju prekomerne obremenitve s hrupom Jurčkove ceste.
Z OPPN so določeni pasivni ukrepi za zaščito načrtovanih
objektov z oznakami 1D, 2D, 3D in 4D pred hrupom z Jurčkove
ceste.
(10) V širšem območju sta obstoječa in načrtovana družbena infrastruktura. V radiju oddaljenosti približno 1.200 m
zahodno od območja OPPN je obstoječi Vrtec Galjevica, v
radiju oddaljenosti približno 500 m severno od območja OPPN
pa je z OPN MOL ID načrtovan nov vrtec. V radiju oddaljenosti približno 1.200 m zahodno od območja OPPN je osnovna
šola Oskarja Kovačiča, v radiju oddaljenosti približno 800 m
zahodno od območja OPPN pa je z OPN MOL ID načrtovana
nova šola. Jugovzhodno od območja OPPN se v oddaljenosti
približno 570 m nahaja nakupovalno središče Rudnik.
(11) Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora so razvidni iz grafičnega načrta št. 2.1 »Vplivi in povezave
s sosednjimi enotami urejanja prostora«.
IV. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE
REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV
8. člen
(dopustni objekti in dejavnosti)
(1) V prostorski enoti PE1 so dopustni:
– 21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane
ceste in gozdne ceste: samo lokalna cesta.
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(2) V prostorskih enotah PE2 in PE3 so v vseh stavbah,
razen v stavbah 2D in 4D ter v pritličnih prostorih stavb 1D in
3D, orientiranih na Jurčkovo cesto, dopustni:
– 11220 Tri- in večstanovanjske stavbe.
(3) V prostorskih enotah PE2 in PE3 so v stavbah 1D, 2D,
3D in 4D ter v pritličjih stavb ob cesti C1 dopustni:
– 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic,
– 12203 Druge poslovne stavbe,
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice,
– 12301 Trgovske stavbe,
– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti,
– 12630 Stavbe za izobraževanje in
znanstvenoraziskovalno delo: samo stavbe
za neinstitucionalno izobraževanje,
– 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo: samo
dispanzerji, zdravstvene posvetovalnice
in ambulante,
– 12650 Stavbe za šport: samo stavbe za šport,
pretežno namenjene razvedrilu: telovadnice,
centri za fitnes, jogo in aerobiko ter podobno,
brez prostorov za gledalce.
(4) V prostorskih enotah PE2 in PE3 so v nizih 2 in 3
dopustne:
– 12420 Garažne stavbe.
(5) Na celotnem območju OPPN so dopustni:
1. komunalni objekti, vodi in naprave:
− za oskrbo s pitno in požarno vodo,
− za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
− za distribucijo zemeljskega plina,
− za javno razsvetljavo in semaforizacijo,
− za distribucijo električne energije napetostnega nivoja
do vključno 20 kV,
− za zagotavljanje elektronskih komunikacij,
− zbiralnice ločenih frakcij odpadkov,
− objekti, vodi in naprave okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture,
2. parkirne površine za osebna motorna vozila za lastne
potrebe: samo na parcelah, namenjenih gradnji stavb v prostorskih enotah PE2 in PE3,
3. pešpoti in dostopne ceste do objektov,
4. dostopi za funkcionalno ovirane osebe,
5. parkovne površine, posamezna drevesa, površine za
pešce, trgi, otroška igrišča in biotopi: samo v prostorskih enotah
PE2 in PE3.
(6) Delež stanovanj (brez skupnih prostorov, komunikacij,
shramb in tehničnih prostorov) v območju OPPN je lahko največ 90 % BTP nad terenom.
9. člen
(zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve)
(1) V območju OPPN je načrtovanih štirinajst blokov z
oznakami 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 3D, 4A, 4B
in 4C ter dve prostostoječi stavbi z oznakama 2D in 4D. V prostorskih enotah PE2 in PE3 si v smeri od severozahoda proti
jugovzhodu sledijo štirje nizi, v katerih so zaporedno v smeri
pravokotno na Jurčkovo cesto umeščene načrtovane stavbe.
Niz 1 tvorijo stavbe 1A, 1B, 1C in 1D. Niz 2 tvorijo stavbe 2A,
2B, 2C in 2D. Niz 3 tvorijo stavbe 3A, 3B, 3C in 3D. Niz 4 tvorijo
stavbe 4A, 4B, 4C in 4D.
(2) Geometrija stavb je pravokotna ali vzporedna glede
na Jurčkovo cesto, na zunanjih robovih pa se prilagaja mejam
območja OPPN. Severovzhodne fasade stavb 1D, 2D, 3D in
4D so poravnane z gradbeno mejo, ki poteka vzporedno z
Jurčkovo cesto. V nadaljevanju nizov so stavbe med seboj
zamaknjene v vzorcu šahovnice. Nadstropja stavb 2C, 3A in
3D so previsna nad nivojem pritličja.
(3) Območje OPPN se prometno navezuje na Jurčkovo
cesto preko ceste C1, ki poteka v osrednjem delu območja
OPPN v smeri severovzhod–jugozahod. Parkirne površine za
potrebe območja OPPN so urejene pod nivojem terena, v kletni
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etaži pod stavbami z oznakami 2A, 2B in 2C v nizu 2 ter v kletni etaži pod stavbama z oznakama 3B in 3C v nizu 3. Dovoz
do parkirišč v kleti pod stavbama v nizu 3 je nadkrit. Parkirne
površine na terenu so v severovzhodnem in jugozahodnem
delu nizov 2 in 3. Med nizoma 1 in 2 ter med nizoma 3 in 4 sta
načrtovani javno dostopni pešpoti, ki potekata preko območja
od Jurčkove ceste v smeri proti jugozahodu. Glavni vhodi v
stavbe, vhodi v poslovne prostore ob Jurčkovi cesti in dostopa
do kletne etaže so orientirani na pešpoti.
(4) Odprte bivalne površine za potrebe prebivalcev so
načrtovane na raščenem terenu ob stavbah niza 1 in niza 4 ter
na strehah garaž ob stavbah nizov 2 in 3.
(5) Do načrtovane širitve Jurčkove ceste so na severovzhodni strani stavb 1D, 2D, 3D in 4D, med mejama prostorskih enoti PE2 in PE3 ter obstoječim hodnikom za pešce ob
Jurčkovi cesti, načrtovane zelenice kot del zunanje ureditve
območja OPPN.
(6) Zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve sta
določeni v grafičnih načrtih št. 4.2 »Arhitekturna zazidalna
situacija – nivo strehe«, 4.3 »Arhitekturna zazidalna situacija
– nivo pritličja«, št. 4.4 »Arhitekturna zazidalna situacija – nivo
kleti« in št. 4.5 »Značilni prerezi in pogledi«. Gradbena meja
je določena v grafičnem načrtu št 3.4 »Zakoličbeni načrt z
načrtom parcelacije in prikaz javnega dobra – prikaz na geodetskem načrtu«.
10. člen
(pogoji za gradnjo enostavnih in nezahtevnih objektov)
(1) Na območju OPPN so nad terenom dopustni enostavni
in nezahtevni objekti v skladu z določili 8. in 12. člena tega
odloka. Pri umeščanju, dimenzioniranju ter oblikovanju enostavnih in nezahtevnih objektov je treba upoštevati tudi druga
določila tega odloka.
(2) Na celotnem območju OPPN je dopustna gradnja
priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, vodnih
zbiralnikov in pomožnih infrastrukturnih objektov za potrebe
načrtovanih objektov v območju OPPN v skladu z določili, opredeljenimi v pogojih za priključevanje objektov na gospodarsko
javno infrastrukturo.
(3) Drugih enostavnih in nezahtevnih objektov, razen
objektov iz prvega in drugega odstavka tega člena, ni dopustno
graditi oziroma postavljati.
11. člen
(pogoji za oblikovanje objektov)
(1) Skupna določila:
– vse stavbe morajo biti oblikovno ter glede izbora materialov in barv usklajene,
– fasade stavb morajo biti zasnovane sodobno ter s kakovostnimi in trajnimi materiali. Oblikovna zasnova stavb mora
odražati njihovo programsko namembnost,
– barve fasad morajo biti neizstopajoče, žive ali fluorescentne barve niso dopustne. Uporaba živahnejših barvnih
odtenkov je dopustna le na manjših površinah kot morebitni
poudarki arhitekturne zasnove,
– ograje lož in balkonov morajo biti enotno oblikovane,
– pri blokih je zadnja etaža lahko umaknjena iz ravnine
fasade predhodne etaže v notranjost,
– postavitev klimatskih naprav na fasadah ni dopustna,
– na fasadah stavb 1D, 2D, 3D in 4D so v nivoju pritličja
dopustni napisi, izveski in svetlobni napisi za oglaševanje za
lastne potrebe, ki ne smejo segati v prostorsko enoto PE1.
Osvetljeni napisi ne smejo segati v preglednostno polje ceste,
– strehe stavb morajo biti ravne ali pod blagim naklonom.
Dopustna je izvedba zelenih pohodnih streh,
– tehnične naprave na strehah morajo biti oblikovno zastrte.
(2) Dodatni pogoji za oblikovanje stavb v nizu 2 in nizu 3
so:
– pri stavbah 2C in 3A sta prva in druga etaža na severovzhodni strani previsni glede na pritličje,
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– pri stavbi 3D sta prva in druga etaža na jugozahodni
strani previsni glede na pritličje,
– pod previsnim delom stavbe so umeščene parkirne
površine na nivoju terena.
12. člen
(pogoji za oblikovanje zunanjih površin)
(1) Za zunanjo ureditev na celotnem območju OPPN mora
biti poleg drugih načrtov izdelan tudi načrt krajinske arhitekture.
(2) V načrtu zunanje ureditve morajo biti upoštevani naslednji pogoji za ureditev zunanjih površin:
– vse ureditve morajo omogočati dostop funkcionalno
oviranim ljudem v skladu s predpisi,
– pešpoti morajo biti tlakovane ter opremljene z mikrourbano opremo in primerno osvetljene,
– elementi mikrourbane opreme morajo biti v območju
OPPN oblikovani enotno,
– pešpot 1 in pešpot 2 morata omogočati prehod preko
območja OPPN od Jurčkove ceste do EUP RN-456 na jugozahodni strani območja,
– v vsaki etapi gradnje je treba na površinah, namenjenih
gradnji stavb, zagotoviti najmanj 30 % odprtih bivalnih površin,
od tega najmanj 50 % zelenih površin na raščenem terenu.
Odprte bivalne površine so zelene ali tlakovane površine na
terenu, namenjene skupni rabi vseh stanovalcev in bivanju na
prostem, ki ne služijo kot prometne ali okoljske funkcionalne
površine (na primer dostopi, dovozi, parkirišča, prostori za
ekološke otoke). Za raščen teren se štejejo vse zunanje površine, ki ohranjajo neposreden stik z geološko podlago in s tem
sposobnost zadrževanja in ponikanja vode ter omogočajo zasaditev visokoraslega drevja. V sklopu odprtih bivalnih površin
mora biti znotraj vsake etape najmanj 7,50 m2 površin na stanovanje namenjenih za otroška igrišča. Velikost posameznega
otroškega igrišča mora biti najmanj 200,00 m2,
– otroška igrišča morajo biti dostopna vsem stanovalcem
v območju OPPN,
– ograditev odprtih bivalnih površin je dopustna z živo
mejo do višine 1,20 m, pri čemer je treba zagotavljati prehodnost območja OPPN,
– v vsaki etapi gradnje je treba na površinah, namenjenih
gradnji stavb, zasaditi najmanj po 25 dreves na hektar. Dodatno
je treba na nepokritih parkirnih površinah v prostorski enoti PE2
na vsaka štiri parkirna mesta zasaditi najmanj po eno drevo. To
določilo ne velja za pokrita parkirna mesta pod previsnimi deli
stavb. Pri zasaditvah ob parkirnih površinah morajo biti uporabljene visokorasle vrste drevja, ki morajo imeti obseg debla
več kot 18 cm, merjeno na višini 1,00 m od tal po saditvi, in
višino debla več kot 2,20 m ter morajo biti razporejena čimbolj
enakomerno po parkirišču,
– v primeru tlakovanja površin ob drevesih je treba zagotavljati ustrezno kakovost in količino tal, dostopnost vode in
zračenje tal nad koreninskim sistemom. Odprtina za prehajanje
zraka in vode mora biti najmanj 3,00 m²,
– odmik podzemnih komunalnih vodov od debla drevesa
mora biti najmanj 2,00 m. Če ustreznega odmika ni mogoče
zagotoviti, je treba z ustreznimi ukrepi zavarovati komunalne
vode pred poškodbami zaradi rasti podzemnih delov dreves,
– nad nepokritimi parkirišči v prostorski enoti PE3 je treba
izvesti ozelenjeno pergolo,
– izbor rastlin mora upoštevati rastiščne razmere in varnostno-zdravstvene zahteve,
– višinske razlike terena morajo biti praviloma premoščene z ozelenjenimi brežinami, izjemoma so dopustni oporni
zidovi do višine največ 0,70 m, ki morajo biti vključeni v zunanjo
ureditev,
– v največ 4,00 m širokem pasu ob stavbi je dopustna
ureditev zasebnih teras stanovanjskih enot. Zasebne terase
ne sodijo v kvoto odprtih bivalnih površin,
– na lokacijah, ki so določene za zbiranje in prevzem
komunalnih odpadkov, so dopustne nadstrešnice, ki morajo biti
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znotraj območja OPPN oblikovane enotno. Na tlakovanih površinah pred vhodi v stavbe so dopustni nadstreški za kolesa, ki
morajo biti znotraj območja OPPN oblikovani enotno.
(3) Zasnova zunanje ureditve je določena v grafičnem
načrtu št. 4.3 »Arhitekturna zazidalna situacija – nivo pritličja«.
13. člen
(tlorisni gabariti)
(1) Tlorisne dimenzije stavb nad terenom obsegajo vse
dele stavbe nad terenom, vključno z ložami, brez balkonov,
napuščev in konzolnih nadstreškov nad vhodi.
(2) Niz 1:
Tlorisni gabariti nad terenom
– stavba 1A:
širina 19,00 m, dolžina 15,00 m
– stavba 1B:
širina 17,50 m, dolžina 26,00 m
– stavba 1C:
širina 15,50 m, dolžina 26,00 m
– stavba 1D:
širina 13,50 m, dolžina 19,30 m
(3) Niz 2:
Tlorisni gabariti nad terenom
– stavba 2A:
širina 16,50 m, dolžina 26,60 m
– stavba 2B:
širina 16,50 m, dolžina 26,60 m
– stavba 2C:
pritličje:
širina 16,50 m, dolžina 21,60 m
prvo in drugo
nadstropje:
širina 16,50 m, dolžina 26,60 m
– stavba 2D:
širina 16,50 m, dolžina 6,80 m
(4) Niz 3:
Tlorisni gabariti nad terenom
– stavba 3A:
pritličje:
širina 16,50 m, dolžina 12,50 m
prvo in drugo
nadstropje:
širina 16,50 m, dolžina 17,50 m
– stavba 3B:
širina 16,50 m, dolžina 26,60 m
– stavba 3C:
širina 16,50 m, dolžina 26,60 m
– stavba 3D:
pritličje:
širina 16,50 m, dolžina 15,80 m
prvo in drugo
nadstropje:
širina 16,50 m, dolžina 20,80 m
(5) Niz 4:
Tlorisni gabariti nad terenom
– stavba 4A:
širina 18,00 m, dolžina 26,00 m
– stavba 4B:
širina 16,00 m, dolžina 26,00 m
– stavba 4C:
širina 14,00 m, dolžina 26,00 m
– stavba 4D:
širina 12,50 m, dolžina 8,00 m
(6) Tlorisni gabariti zadnje etaže pri stavbah 4A in 4B
morajo biti oblikovani na način, da so izpolnjeni pogoji glede
osončenja iz 27. člena tega odloka.
(7) Gradbena meja (v nadaljnjem besedilu: GM) je črta,
ki je načrtovane stavbe na terenu in v nadstropjih ne smejo
presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjene
v notranjost parcele, namenjene gradnji. Gradbeno mejo lahko
presegajo le komunalni priključki.
(8) Tlorisne dimenzije kletnih etaž so določene z gradbenimi mejami pod zemljo (v nadaljnjem besedilu: GMz), ki jih
načrtovani objekti ne smejo presegati v etažah pod pritličjem,
lahko pa se jih dotikajo ali pa so od njih odmaknjeni v notranjost. V nivoju pritličja je dopustna izvedba pokritih klančin in
vertikalnih komunikacijskih jeder za dostop v kletni etaži.
(9) Meja priobalnega zemljišča omejuje 5,00 m širok pas,
merjeno od zunanjega tlorisnega gabarita celotnega objekta,
s katerimi je profil vodotoka zaprt. Na vodnem in priobalnem
zemljišču gradnja stavb ni dopustna. Dovoljena je gradnja
objektov javne infrastrukture, komunalne in druge infrastrukture
ter komunalnih priključkov na infrastrukturo.
(10) Lega, tlorisne dimenzije stavb, GM in GMz so s
koordinatami za zakoličbo določeni v grafičnem načrtu št. 3.4
»Zakoličbeni načrt z načrtom parcelacije in prikaz javnega
dobra – prikaz na geodetskem načrtu«.
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14. člen
(višina stavb in etažnost)
(1) Višina stavbe (h) je najvišja dopustna višina stavbe.
Meri se od kote zaključnega tlaka v pritličju stavbe do najvišje
točke venca strehe zadnje etaže. Nad njo je dopustna izvedba
dostopov na streho, dimnikov, odduhov, izpustov, tehničnih naprav, strojnih inštalacij in elektronskih komunikacijskih naprav
ter zaščitne ograje.
(2) Višine stavb so:
– stavbe 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2C, 3A,
3B, 3C, 3D, 4A, 4B in 4C:
h = 10,50 m
– stavbi 2D in 4D:
h = 5,20 m
(3) Etažnost stavb je:
– stavbe 2A, 2B, 2C, 3B in 3C:
K+P+2
– stavbe 1A, 1B, 1C, 1D, 3A, 3D, 4A, 4B in 4C:
P+2
– stavbi 2D in 4D:
P
(4) Višine stavb so določene v grafičnih načrtih št. 4.2 »Arhitekturna zazidalna situacija – nivo strehe« in št. 4.5 »Značilni
prerezi in pogledi«.
15. člen
(višinske kote terena in pritličja)
(1) Zunanja ureditev je prilagojena kotam pritličij stavb ter
višinskim kotam prometnih površin v območju OPPN in obodnih
cest. Na severozahodni in jugovzhodni strani je zunanja ureditev prilagojena višinskim kotam sosednjih zemljišč.
(2) Višinske kote urejenega terena so:
– pešpoti in cesta C1: 288,80 m n. v.
– parkirišča ob stavbah 2A in 3D: 288,80 m n. v.
– parkirišča ob stavbah 2C, 2D, 3A in 3B: 288,40 m n. v.
(3) Višinske kote pritličij stavb so:
– 1A, 1B, 1C, 1D, 2D, 3A, 3D, 4A, 4B, 4C in 4D:
288,95 m n. v.
– 2A, 2B, 2C, 3B in 3C: 289,35 m n. v.
(4) Višinske kote terena in pritličij so določene v grafičnih
načrtih št. 4.3 »Arhitekturna zazidalna situacija – nivo pritličja
in št. 4.6 »Prometnotehnična situacija in idejna višinska regulacija«.
16. člen
(zmogljivost območja)
(1) Površina prostorske enote PE1:
2.063 m2
(2) Površina prostorske enote PE2:
7.440 m2
– BTP pod zemljo:
2.400 m2
– BTP nad terenom:
8.000 m2
– število stanovanj v PE2:
65
(3) Površina prostorske enote PE3:
7.682 m2
– BTP pod zemljo:
2.000 m2
– BTP nad terenom:
8.000 m2
– število stanovanj v PE3:
65
(4) BTP je vsota vseh etažnih površin stavbe nad terenom in pod njim, izračunanih skladno s standardom SIST ISO
9836, izračun BTP vključuje površine pod točkama a) in b) v
točki 5.1.3.1 navedenega standarda.
17. člen
(usmeritve glede posegov na obstoječih objektih)
Na območju OPPN je dopustna odstranitev vseh obstoječih objektov. Na vseh obstoječih objektih so dopustni tudi:
– vzdrževalna dela,
– rekonstrukcija in posegi za izboljšanje energetske zaščite stavbe,
– izvedba novih okenskih odprtin v strehi v nivoju strešine.
18. člen
(objekti, predvideni za odstranitev)
(1) V območju OPPN so za odstranitev določeni naslednji
objekti:
– objekt R1 na zemljišču s parcelno številko 350/1182
v katastrski občini 1695 Karlovško predmestje,
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– objekt R2 na zemljiščih s parcelnima številkama
350/1171 in 350/1169, obe v katastrski občini 1695 Karlovško
predmestje,
– objekt R3 na zemljišču s parcelno številko 350/1169
v katastrski občini 1695 Karlovško predmestje,
– objekt R4 na zemljišču s parcelno številko 350/1169
v katastrski občini 1695 Karlovško predmestje,
– objekt R5 na zemljišču s parcelno številko 350/1171
v katastrski občini 1695 Karlovško predmestje.
(2) Objekti, predvideni za odstranitev, so določeni v grafičnem načrtu št. 4.1 »Načrt odstranitve obstoječih objektov«.
V. NAČRT PARCELACIJE
19. člen
(načrt parcelacije)
(1) Območje OPPN je razdeljeno na naslednje parcele,
namenjene gradnji:
1. Prostorska enota PE1:
– C1: parcela, namenjena gradnji ceste C1, ki obsega del
zemljišč s parcelno številko 350/1449 v katastrski občini 1695
Karlovško predmestje. Površina C1 meri 1.122 m2,
– C2: parcela, namenjena gradnji dela dovozne ceste C2
z obračališčem, ki obsega del zemljišča s parcelno številko
350/249 v katastrski občini 1695 Karlovško predmestje. Površina C2 meri 127 m2.
– C3: parcela, namenjena ureditvi Jurčkove ceste, ki obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami 350/249, 350/231,
350/1449 in 626/7, vse v katastrski občini 1695 Karlovško
predmestje. Površina C3 meri 436 m2,
– C4: parcela, namenjena ureditvi Jurčkove ceste, ki obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami 350/1449, 350/1168,
350/1182 in 626/7, vse v katastrski občini 1695 Karlovško
predmestje. Površina C4 meri 377 m2.
2. Prostorska enota PE2:
– P1: parcela, namenjena gradnji stavb 1A, 1B, 1C in
1D, ki obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami 350/249,
350/231 in 626/7, vse v katastrski občini 1695 Karlovško predmestje. Površina P1 meri 3.616 m2,
– P2: parcela, namenjena gradnji pešpoti, ki obsega dela
zemljišč s parcelnima številkama 350/1449 in 350/231, obe
v katastrski občini 1695 Karlovško predmestje. Površina P2
meri 317 m2,
– P3: parcela, namenjena gradnji stavb 2A, 2B in 2C
s podzemno garažo, ki obsega dela zemljišč s parcelnima
številkama 350/231 in 350/1449, obe v katastrski občini 1695
Karlovško predmestje. Površina P3 meri 3.243 m2,
– P4: parcela, namenjena gradnji stavbe 2D, ki obsega
dela zemljišč s parcelnima številkama 350/1449 in 350/231,
obe v katastrski občini 1695 Karlovško predmestje. Površina P4
meri 265 m2.
3. Prostorska enota PE3:
– P5: parcela, namenjena gradnji stavb 3A, 3B in 3C in
dela podzemne garaže, ki obsega dele zemljišč s parcelnimi
številkami 350/1449, 350/1450 in 350/1169, vse v katastrski
občini 1695 Karlovško predmestje. Površina P5 meri 2.656 m2,
– P6: parcela, namenjena gradnji stavbe 3D in dela podzemne garaže, ki obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami
350/1449, 350/1169 in 350/1168, vse v katastrski občini 1695
Karlovško predmestje. Površina P6 meri 891 m2,
– P7: parcela, namenjena gradnji pešpoti, ki obsega dela
zemljišč s parcelnima številkama 350/1450 in 350/1169, obe
v katastrski občini 1695 Karlovško predmestje. Površina P7
meri 242 m2,
– P8: parcela, namenjena gradnji pešpoti, ki obsega dela
zemljišč s parcelnima številkama 350/1169 in 350/1168, obe
v katastrski občini 1695 Karlovško predmestje. Površina P8
meri 82 m2,
– P9: parcela, namenjena gradnji stavb 4A in 4B, ki
obsega dela zemljišča s parcelnima številkama 350/1450 in
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350/1171, obe v katastrski občini 1695 Karlovško predmestje.
Površina P9 meri 2.428 m2,
– P10: parcela, namenjena gradnji stavbe 4C, ki obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami 350/1450, 350/1171,
350/1169, 350/1168 in 350/1182, vse v katastrski občini 1695
Karlovško predmestje. Površina P10 meri 1.114 m2,
– P11: parcela, namenjena gradnji stavbe 4D, ki obsega dela zemljišč s parcelnima številkama 350/1182 in
350/1168, obe v katastrski občini 1695 Karlovško predmestje.
Površina P11 meri 269 m2.
(2) Parcelacija je določena v grafičnem načrtu št. 3.3 »Načrt parcelacije in prikaz javnega dobra – prikaz na katastrskem
načrtu«. Točke za zakoličbo parcel so določene v grafičnem
načrtu št. 3.4 »Zakoličbeni načrt z načrtom parcelacije in prikaz
javnega dobra – prikaz na geodetskem načrtu«. Geografske
koordinate točk so navedene v obrazložitvi odloka.
20. člen
(površine, namenjene javnemu dobru)
(1) Površine, namenjene javnemu dobru, sta parceli C3
in C4, ki predstavljata javne površine, namenjene ureditvi
Jurčkove ceste in vodotoka. Površine, namenjene javnemu
dobru, merijo 813 m2.
(2) Površine, namenjene javnemu dobru, obsegajo dele
zemljišč s parcelnimi številkami 350/1449, 350/249, 350/231,
350/1168, 350/1182 in 626/7, vse v katastrski občini 1695 Karlovško predmestje.
(3) Površine, namenjene javnemu dobru, so določene v
grafičnih načrtih št. 3.3 »Načrt parcelacije in prikaz javnega
dobra – prikaz na katastrskem načrtu« in št. 3.4 »Zakoličbeni
načrt z načrtom parcelacije in prikaz javnega dobra – prikaz na
geodetskem načrtu«.
VI. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
21. člen
(etapnost gradnje)
(1) Posegi, ki so dopustni na obstoječih stavbah, ter
prometne, okoljske, energetske in elektronske komunikacijske
infrastrukture in ureditve v območju OPPN se lahko izvajajo v
posameznih ločenih etapah.
(2) Gradnja stavb v območju OPPN se lahko izvaja v časovno neodvisnih zaključenih etapah. Dopustne so naslednje
etape:
– etapa 1: gradnja garaže v nizu 2, gradnja stavb 1A, 1B,
1C, 1D, 2A, 2B, 2C in 2D ter pripadajoče ureditve na parceli,
namenjeni gradnji, z oznako P2,
– etapa 2: gradnja dela garaže v nizu 3, gradnja stavb 3A,
3B, 3C, 4A in 4B ter pripadajoče ureditve na parceli, namenjeni
gradnji, z oznako P7,
– etapa 3: gradnja dela garaže v nizu 3, gradnja stavb
3D, 4C in 4D ter pripadajoče ureditve na parceli, namenjeni
gradnji, z oznako P8.
(3) Etapi 2 in 3 je dopustno izvajati sočasno z etapo 1 ali
kasneje.
(4) Do začetka gradnje načrtovanih stavb so na parcelah,
namenjenih gradnji, dopustni:
– parkovne ureditve in pešpoti,
– dostopi in dovozi,
– komunalne ureditve za potrebe obstoječih in načrtovanih stavb v območju,
– parkirišča za potrebe obstoječih in načrtovanih stavb v
območju s skupno površino do 500 m2.
(5) Za vsako posamezno etapo se lahko pridobi ločeno
gradbeno dovoljenje.
(6) Etape so določene v grafičnem načrtu št. 4.9 »Etap
nost izvedbe«.
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22. člen

(pogoji za gradnjo in uporabo stavb
v posameznih etapah)
(1) Za vse etape gradnje je treba na parcelah, namenjenih gradnji, zagotoviti potrebne pripadajoče objekte, naprave
in ureditve, priključke na gospodarsko javno infrastrukturo ter
ukrepe za zadrževanje odpadne padavinske vode.
(2) Znotraj posamezne etape gradnje največji dopustni
faktor izrabe FI = 1,2 ne sme biti presežen. FI je razmerje
med BTP stavb znotraj posamezne etape in skupno površino parcel, namenjenih gradnji znotraj posamezne etape.
V izračunu FI se ne upoštevajo BTP kleti, ki so namenjene
servisnim prostorom objekta (garaže, kolesarnice in prostori
za inštalacije).
(3) Znotraj etape 1 je lahko delež stanovanj (brez skupnih
prostorov, komunikacij, shramb in tehničnih prostorov) v območju OPPN največ 90 % BTP nad terenom. Znotraj etape 3 mora
biti BTP stanovanj določen tako, da seštevek BTP stanovanj v
etapah 2 in 3 (brez skupnih prostorov, komunikacij, shramb in
tehničnih prostorov) ni večji kot 90 % BTP seštevka vseh BTP
pri etapah 2 in 3 nad terenom.
(4) Gradnja stavb znotraj posamezne etape se lahko
razdeli v več podetap, za katere je dopustno pridobiti ločena
uporabna dovoljenja. Posamezno podetapo predstavlja ena ali
več stavb s pripadajočimi ureditvami. Za vsako etapo je treba
zagotoviti odprte bivalne površine in parkirne površine v skladu
z določili tega odloka.
(5) Do začetka uporabe stavb v etapi 1 je treba zgraditi:
– cesto C1 s pripadajočo gospodarsko javno infrastrukturo in navezavo na obstoječo javno infrastrukturo v Jurčkovi
cesti,
– javno kanalizacijo za odvod komunalne odpadne vode
vzdolž Jurčkove ceste od območja OPPN v smeri proti zahodu,
črpališče Jurčkova 1 ter navezavo na centralni kanalizacijski
sistem preko Peruzzijeve ulice,
– nizkonapetostno elektroenergetsko omrežje od jaška z
oznako KJ02827 do transformatorske postaje TP1025-Bobrova
in od jaška z oznako KJ02827 do transformatorske postaje
TP0304-Krošljeva,
– rekonstrukcijo Jurčkove ceste na odseku od Peruzzijeve
ulice do Ulice Milke Kerinove ter
– varno pešpot ob potoku Veliki Galjevec.
(6) Pred načrtovano širitvijo Jurčkove ceste je treba med
mejama prostorskih enoti PE2 in PE3 ter obstoječim hodnikom
za pešce ob Jurčkovi cesti izvesti:
– do začetka uporabe stavb v etapi 1 načrtovane ureditve
na parceli C3,
– do začetka uporabe stavb v etapi 3 načrtovane ureditve
na parceli C4.
(7) Na parceli C2 je do širitve dovozne ceste za dostop do
stavb v sosednji EUP RN-451 in ureditve obračališča dopustna
ureditev zelenice. Širitev dovozne ceste in ureditev obračališča
na parceli C2 nista pogoj za gradnjo načrtovanih stavb na
območju OPPN.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO
OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE
23. člen
(celostno ohranjanje kulturne dediščine)
(1) Na območju OPPN ni registriranih enot kulturne dediščine.
(2) Ob vseh posegih v zemeljske plasti je obvezen splošni
arheološki varstveni režim, ki najditelja ob odkritju dediščine
zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo
kulturne dediščine.
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VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA
IN NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJE NARAVE
24. člen
(varstvo vode in podtalnice)
(1) Posegi morajo biti načrtovani tako, da ne pride do
poslabšanja stanja voda in da ni onemogočeno varstvo pred
škodljivim delovanjem voda.
(2) Območje OPPN se ne nahaja na vodovarstvenem
območju.
(3) Prepovedano je odvajati neočiščeno odpadno vodo
neposredno v površinske vode in neposredno ali posredno v
podzemne vode. Odvajanje padavinskih voda z utrjenih površin je treba urediti tako, da je v čim večji možni meri zmanjšan
odtok padavinskih voda z utrjenih površin. Preprečiti je treba
zatekanje vode, obremenjene s soljo za zaščito proti zmrzovanju površin, v podtalje.
(4) Izpustna glava kanala za izpust meteornih voda mora
biti oblikovana pod naklonom brežine in ne sme segati v svetli
profil vodotoka. Po potrebi mora biti opremljena s povratno
zaklopko.
(5) V projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja je
treba načrtovati rešitve za varčno in smotrno rabo pitne vode
skladno s sodobnimi tehnološkimi rešitvami.
(6) Predvideti je treba projektne rešitve s čim manjšim dreniranjem tal. Treba je ohraniti čim več vode na zemljišču. Dreniranost zemljišča ne sme biti večje kot na sosednjih zemljiščih.
(7) Investitor mora za posege v prostor, ki bi lahko trajno
ali začasno vplivali na vodni režim ali stanje voda, pridobiti
vodno soglasje skladno s predpisi s področja voda.
(8) Na severovzhodnem delu območja OPPN poteka zacevljen vodotok Zgornji Galjevec. Zunanja meja priobalnega
zemljišča vodotoka sega 5,00 m od meje vodnega zemljišča.
(9) Zacevljen vodotok je preko štirih betonskih cevi premera fi 60 cm, v katerih so vgrajene protipovratne lopute,
povezan z obstoječimi melioracijskimi jaški. V nadaljnji fazi
načrtovanja je treba preveriti funkcijo in obratovanje obstoječih
prepustov z območja OPPN v Zgornji Galjevec. Posegi v propuste ne smejo spreminjati vodnega režima odtekanja površinskih
in precejnih voda z območja.
(10) Posegi na vodnem in priobalnem zemljišču so prepovedani, razen v primerih iz 37. in 201. člena Zakona o vodah.
Na obravnavanem območju, skladno z 38. in 39. členom Zakona o vodah, ni dovoljeno postavljati objektov ali drugih ovir,
ki bi preprečevale prost prehod ob vodnem dobru ali izvajalcu
javne vodnogospodarske službe onemogočale neškodljiv dostop do vodnega zemljišča. Prostorske ureditve in dejavnosti,
ki niso vezane na vodo, je treba umeščati izven območij, kjer
je voda stalno ali občasno prisotna, ter v ustreznem odmiku,
tako da se na priobalnem zemljišču ohranjata nepozidanost in
javna dostopnost.
(11) Na vodnem in priobalnem zemljišču so prepovedane
dejavnosti in posegi v prostor, ki bi lahko ogrožali stabilnost
vodnih in priobalnih zemljišč, zmanjševali varnost pred škodljivim delovanjem voda, ovirali normalen pretok vode, plavin
in plavja, onemogočili obstoje in razmnoževanje vodnih in
obvodnih organizmov.
(12) Pri načrtovanju posegov na vodna in priobalna zemljišča je potrebno slediti cilju Načrta upravljanja voda na vodnem
zemljišču Donave za obdobje 2016–2021.
(13) Za vse posege na vodnem in priobalnem zemljišču v
območju OPPN je treba pridobiti vodno soglasje.
(14) Pri projektiranju je treba upoštevati elaborat »Ocena
vpliva načrtovane gradnje na podzemno vodo in sosednje
objekte – OPPN 391 Jurčkova zahod (EUP RN-562)«, št. elaborata 631-304/2020, ki ga je izdelal Geološki zavod Slovenije
v novembru 2020, dopolnjeno maja 2021.
(15) Meja priobalnega zemljišča je prikazana na grafičnih
načrtih št. 2.1 »Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora«, št. 4.2 »Arhitekturna zazidalna situacija – nivo
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strehe«, št. 4.3 »Arhitekturna zazidalna situacija – nivo pritličja«, št. 4.4 »Arhitekturna zazidalna situacija – nivo kleti« in
št. 4.7 »Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav«.
25. člen
(varstvo zraka)
(1) Prezračevanje vseh delov stavb je treba izvesti naravno ali prisilno. Odvod dimnih plinov in umazanega zraka je
treba speljati nad strehe stavb. Odpadni zrak iz garaž je treba
odvajati na mestih, kjer v neposredni bližini ni otroških in športnih igrišč ter stanovanj.
(2) Vsi izpusti snovi v zrak (ogrevanje, prezračevanje)
morajo biti opremljeni z ustreznimi filtri v skladu z zakonskimi
zahtevami.
(3) V času odstranitve objektov in gradnje je treba preprečevati nekontrolirano prašenje.
26. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Območje OPPN je v skladu z OPN MOL ID opredeljeno kot območje III. stopnje varstva pred hrupom. Zemljišča ob
Jurčkovi cesti so v območju možnega preseganja dopustnih
vrednosti za III. stopnjo varstva pred hrupom.
(2) Vse prostore, v katerih bodo hrupnejši agregati in
naprave, je treba protihrupno izolirati.
(3) Na fasadah stavb, ki so prekomerno obremenjene
zaradi hrupa Jurčkove ceste, v območju OPPN je treba za varovane prostore, občutljive na hrup, izvesti pasivno zaščito pred
prekomernim hrupom. Fasade, ki so prekomerno obremenjene
s hrupom, so določene v grafičnih načrtih št. št. 4.2 »Arhitekturna zazidalna situacija – nivo strehe«, št. 4.3 »Arhitekturna
zazidalna situacija – nivo pritličja« in št. 4.8 »Prikaz ureditev,
potrebnih za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter
za zaščito pred hrupom«.
(4) Pri gradnji in rekonstrukciji cest v območju OPPN je
treba uporabiti tihi asfalt ali druge materiale, ki ne povzročajo
dodatnega hrupa ob vožnji.
(5) Pred začetkom izvajanja posamezne etape del v območju OPPN je treba izdelati načrt izvajanja del, ki mora biti
pripravljen tako, da bo ob njegovem izvajanju začasna obremenitev s hrupom na dovoljeni ravni.
27. člen
(osončenje)
(1) Stavbam v območju OPPN in obstoječim stavbam na
zemljiščih, ki mejijo na območje OPPN, je treba v naslednjih
prostorih: dnevna soba, bivalni prostor s kuhinjo, bivalna kuhinja in otroška soba zagotoviti naravno osončenje v času od
sončnega vzhoda do sončnega zahoda:
– dne 21. decembra – najmanj 1 uro ter
– dne 21. marca in dne 21. septembra – najmanj 3 ure.
(2) Če so pogoji naravnega osončenja v obstoječih stavbah v prostorih iz prejšnjega odstavka manjši od pogojev, določenih v prejšnjem odstavku, se zaradi gradnje novih objektov
ne smejo poslabšati.
(3) Ustreznost osončenja je treba preveriti in pojasniti v
projektni dokumentaciji DGD.
28. člen
(odstranjevanje odpadkov)
(1) Zbirna in prevzemna mesta za komunalne odpadke
morajo biti urejena v skladu s predpisi o obvezni gospodarski
javni službi zbiranja komunalnih odpadkov. Število in velikost
zabojnikov za komunalne odpadke (mešani komunalni odpadki,
biološki odpadki, embalaža, papir) je treba določiti skladno s
predpisi o zbiranju komunalnih odpadkov.
(2) Uporabnik je dolžan prepuščati:
– mešane komunalne odpadke v zabojnike za mešane
komunalne odpadke,
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– embalažo, papir in steklo (v nadaljnjem besedilu: ločene
frakcije) v zabojnike za ločene frakcije na zbirnih mestih, ekoloških otokih in zbirnih centrih,
– biološke odpadke v zabojnike za biološke odpadke,
razen če jih kompostira,
– kosovne odpadke na prevzemno mesto ob določenem
času po predhodnem naročilu in
– nevarne odpadke v zbirne centre ali v premične zbiralnice nevarnih odpadkov.
(3) Zbirna mesta za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov
za niz 1 in niz 2 so določena ob pešpoti 1 pri stavbah 2A, 2B
in 2C. Zbirna mesta za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov
za niz 3 in niz 4 so določena ob pešpoti 2 pri stavbah 3B, 3C
in 3D. V času odvoza bodo posode z odpadki prestavljene
na prevzemna mesta pri stavbah 2D, 3D, in 3B ob cesti C1.
Prevzemno mesto na južni strani ceste C1 je lahko hkrati tudi
zbirno mesto za odpadke. Pot do prevzemnega mesta mora
omogočati vožnjo in obračanje za komunalna vozila. Območje
prevzemnega mesta, kjer ustavlja komunalno vozilo, mora biti
ravno, brez klančin. Višinske razlike na poteh med zbirnim in
prevzemnim mestom ter med prevzemnim mestom in cesto,
kjer ustavlja komunalno vozilo, morajo biti premoščene s klančinami v blagem naklonu.
(4) Dovoz za komunalna vozila je načrtovan po cesti C1
in je na jugozahodu zaključen z obračališčem.
(5) Za ravnanje z odpadki, ki bodo nastali v času odstranitve objektov in času gradnje, je treba v fazi izvedbe izdelati
načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki.
(6) Pred začetkom urejanja območja OPPN morajo biti
zagotovljeni ukrepi in rešitve za ravnanje z odpadki, ki bodo
nastali pri urejanju območja. Zanje je treba poskrbeti v skladu
z veljavnimi predpisi.
(7) Razmestitev zbirnih in prevzemnih mest za komunalne
odpadke je določena v grafičnem načrtu št. 4.6 »Prometnotehnična situacija in idejna višinska regulacija«.
29. člen
(svetlobno onesnaženje)
(1) Postavitev in jakost svetilk za osvetlitev stavb in zunanjih površin morata biti v skladu s predpisi o mejnih vrednostih
svetlobnega onesnaževanja okolja.
(2) Prepovedana je uporaba svetlobnih snopov kakršnekoli vrste ali oblike, mirujočih ali premikajočih, če so usmerjeni
proti nebu ali površinam, ki bi jih lahko odbijale proti nebu.
IX. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI,
VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM
30. člen
(potresna varnost in zaklanjanje)
(1) Območje OPPN se nahaja v območju potresne mikrorajonizacije z ocenjeno vrednostjo pospeška tal 0,635 (g)
pri povratni dobi 475 let. Pred pričetkom projektiranja je treba
izvesti identifikacijo tipa tal ter določiti ustrezna izhodišča za
projektiranje konstrukcije. Objekti morajo biti grajeni potresno
odporno v skladu z veljavnimi predpisi glede na cono potresne
nevarnosti, geološko sestavo tal in namembnost objekta.
(2) Pri načrtovanju novogradenj je treba predvideti ojačitev prve plošče nad kletjo ali gradnjo zaklonišč, če to zahtevajo
veljavni predpisi.
31. člen
(ukrepi za varstvo pred požarom)
(1) Za zaščito pred požarom je treba zagotoviti:
– pogoje za varen umik ljudi in premoženja,
– odmike od meje parcel in med objekti ali potrebne protipožarne ločitve,
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– neovirane in varne dovoze, dostope ter delovne površine za intervencijska vozila ter
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
(2) Intervencijske poti in površine: dovoz intervencijskih
vozil je določen po cesti C1. V vsaki gradbeni etapi je treba
zagotoviti ureditev dostopov in površin za delovanje intervencijskih vozil. Intervencijske poti in površine, namenjene intervencijskim vozilom, morajo biti projektirane skladno z veljavnimi
standardi. V območju intervencijskih poti ne sme biti grajenih
ali drugih nepremičnih ovir.
(3) Hidrantno omrežje: požarna zaščita je načrtovana z
zunanjim hidrantnim omrežjem. V primeru požara je voda za
gašenje zagotovljena iz obstoječega in novega javnega hidrantnega omrežja. Če pretok vode ne zadošča za potrebe gašenja,
mora investitor zgraditi požarni bazen ali zagotoviti ustrezno
požarno varnost z drugimi ukrepi.
(4) Odmiki: z izbranimi materiali in odmiki je treba preprečiti možnost širjenja požara z objektov na sosednja zemljišča ali
objekte. Odmiki morajo biti utemeljeni v projektni dokumentaciji
v skladu s požarnimi predpisi.
(5) Evakuacijske poti: v projektni dokumentaciji je treba
načrtovati način varne evakuacije iz stavb v območju OPPN
na proste površine ob njih. Evakuacija je najprej mogoča po
sistemu dovoznih cest in pešpoti v območju OPPN do Jurčkove
ceste.
(6) Ureditve v zvezi z varstvom pred požarom so določene v grafičnem načrtu št. 4.8 »Prikaz ureditev, potrebnih
za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter za zaščito
pred hrupom«.
32. člen
(ukrepi za varstvo pred poplavami)
(1) Območje OPPN je glede ogroženosti z visokimi vodami v celoti uvrščeno v razred preostale poplavne nevarnosti
pri poplavi Ljubljanice. Zgornji Galjevec, zahodni krak Požarja
in pritoki z Golovca ne poplavljajo na obravnavanem območju.
(2) Obravnavano območje se nahaja zunaj dosega poplave Ljubljanice pri Q10 in Q100 ter znotraj dosega poplave Ljubljanice pri Q500. Merodajna pričakovana kota gladine
za območje OPPN je pri poplavi Q100 Ljubljanice HQ100 =
288,31 m n. v.
(3) Na območju OPPN je treba zagotoviti naslednje ukrepe za zmanjšanje ranljivosti obstoječih in načrtovanih objektov:
– zaradi lege v depresiji glede na okoliški teren je treba pri
nadaljnjem načrtovanju za objekte načrtovati omilitveni ukrep:
kote pritličij stavbe morajo biti na dovolj varni koti, ki znaša
najmanj 288,81 m n. v. Pri vseh delih objektov pod varno koto
je treba upoštevati nevarnost preplavitve,
– garaža mora biti načrtovana tako, da se pri načrtovanju
in izvedbi upošteva predlagana dovolj varna kota kot tista kota,
do katere ne sme priti do vdora vode v objekt. To pomeni vodotesen obod in talno ploščo garaže ter zasnovo uvoza v garažo
na način, da ne pride do vtoka vode v garažo,
– dotoki v strugo Zgornjega Galjevca se ne smejo povečevati. Na območju OPPN je treba zagotoviti zadrževanje
padavinske vode pred izpustom v vodotok,
– na območju OPPN je treba zagotoviti zadrževanje padavinske vode pred izpustom v vodotok z zadrževalniki in
dušilkami,
– na severozahodnem, jugozahodnem in jugovzhodnem
robu območja je treba za osuševanje zelenih površin izvesti
melioracijski jarek ali drenažo z iztokom v vodotok Zgornji
Galjevec,
Namembnost stavb
11220 Tri- in večstanovanjske stavbe

– vsi iztoki v vodotok morajo biti opremljeni s protipovratnimi loputami.
(4) Izravnalni ukrepi za nadomeščanje volumna na območju OPPN niso potrebni, dopustno je tudi nasipavanje terena
ob upoštevanju ostalih določil odloka o OPPN.
(5) Pri projektiranju je treba upoštevati elaborat »Hidrološko hidravlična študija za OPPN 391 Jurčkova zahod
(EUP RN-562)«, št. elaborata M52/20, ki ga je izdelalo podjetje
IZVO-R d.o.o. v septembru 2020.
(6) Za vse posege na območju OPPN je treba pridobiti
vodno soglasje.
X. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
IN GRAJENO JAVNO DOBRO
33. člen
(pogoji za prometno urejanje)
(1) Vse zunanje pohodne in povozne površine morajo zagotavljati univerzalno dostopnost. Stavbe in zunanje površine
morajo biti grajene v skladu z zakonodajo, ki ureja zagotavljanje dostopnosti za funkcionalno ovirane ljudi.
(2) Povozne in pohodne površine morajo biti ustrezno
utrjene in asfaltirane ali tlakovane. Največji dovoljeni zavijalni
radij na priključku ceste C1 na Jurčkovo cesto je 5,50 m. Radiji
na obračališču morajo omogočati obračanje komunalnih in intervencijskih vozil. Največji dovoljeni zavijalni radij na priključku
parkirišč na cesto C1 je 2,50 m.
(3) Na cesti C1 je določeno območje umirjenega prometa.
(4) Na parcelah z oznakama C3 in C4, namenjenih širitvi
Jurčkove ceste, je treba urediti zelene površine in pešpoti.
(5) Na parceli z oznako C2 je načrtovana širitev lokalne
ceste C2 z obračališčem.
(6) Prometna ureditev je določena v grafičnem načrtu
št. 4.6 »Prometnotehnična situacija in idejna višinska regulacija«.
34. člen
(ureditev cest in priključevanje na javne ceste)
(1) Območje OPPN je prometno navezano na Jurčkovo
cesto.
(2) Preko območja OPPN je v smeri severovzhod–jugozahod načrtovana ureditev ceste C1, ki je priključena na
Jurčkovo cesto. Na zaključku ceste je treba zagotoviti prostor
za obračanje intervencijskih in komunalnih vozil.
(3) Prečni profil ceste C1:
– prosti profil (zelenica, bankina in podobno)
1,00 m
– vozišče: 2 x 2,50 m:
5,00 m
– prosti profil (zelenica, bankina in podobno)
1,00 m
– skupaj:
7,00 m
(4) Cesta C1 je v souporabi pešcev, kolesarjev in motornih vozil ter je oblikovno in z uporabo materialov prilagojena
zunanji ureditvi območja.
35. člen
(mirujoči promet)
(1) Površine za mirujoči promet so načrtovane na nivoju
terena in v garažah pod terenom.
(2) Za potrebe stavb v območju OPPN je treba znotraj
območja OPPN zagotoviti parkirna mesta (v preglednici: PM)
ob upoštevanju naslednjih normativov:

Število PM za motorni promet
1 PM/stanovanje v velikosti do 70 m2 neto tlorisne
površine, od tega 10 % za obiskovalce,
2 PM/stanovanje v velikosti nad 70 m2 neto
tlorisne površine, od tega 10 % za obiskovalce

Število PM za kolesa
2 PM na stanovanje za stanovalce ter dodatno 1 PM/5 stanovanj
za obiskovalce
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12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic,
ki poslujejo s strankami

1 PM/70,00 m2 BTP objekta,
od tega najmanj 40 % PM za obiskovalce

1 PM/100,00 m2 BTP objekta

12203 Druge poslovne stavbe
(mešani poslovni program)

1 PM/70,00 m2 BTP objekta, od tega 10 % PM
za obiskovalce

0,5 PM/100 m2 BTP objekta

12301 Trgovske stavbe (lokalna trgovina
do 200,00 m2 BTP)

PM ni treba zagotavljati

PM ni treba zagotavljati

12301 Trgovske stavbe
(lokalna trgovina od 200,00
do 500,00 m2 BTP)

1 PM/40,00 m2 BTP,
od tega najmanj 75 % PM za obiskovalce

1 PM/100,00 m2 BTP objekta

12301 Trgovske stavbe
(trgovina z neprehrambnimi izdelki)

1 PM/70,00 m2 BTP objekta,
od tega najmanj 75 % PM za obiskovalce

0,5 PM/100,00 m2 BTP objekta

12301 Trgovske stavbe
(nakupovalni center, večnamenski
trgovsko-zabaviščni center
nad 500,00 m2)

1 PM/25,00 m2 BTP objekta,
od tega najmanj 75 % PM za obiskovalce

0,5 PM/100,00 m2 BTP objekta

12301 Trgovske stavbe
(odprte in pokrite tržnice)

1 PM/30,00 m2 BTP objekta,
od tega najmanj 80 % PM za obiskovalce

1 PM/100,00 m2 BTP objekta

12304 Stavbe za storitvene dejavnosti
(obrtno-servisne dejavnosti – frizer, urar,
čistilnica, fizioterapija, avtopralnice …)
do 200,00 m2 BTP

PM ni treba zagotavljati

PM ni treba zagotavljati

12304 Stavbe za storitvene dejavnosti
(obrtno-servisne dejavnosti – frizer, urar,
čistilnica, fizioterapija, avtopralnice …)
nad 200,00 m2 BTP

1 PM/25,00 m2 BTP objekta,
od tega najmanj 75 % PM za obiskovalce,
ne manj kot 2 PM za obiskovalce na lokal

0,5 PM/100,00 m2 BTP objekta

12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo
(zdravstveni dom, ambulante,
veterinarske ambulante in klinike)

1 PM/20,00 m2 BTP objekta in
ne manj kot 3 PM, od tega najmanj 50 % PM
za obiskovalce

0,5 PM/20,00 m2 BTP objekta

12630 Stavbe za izobraževanje
in znanstvenoraziskovalno delo

1 PM/60,00 m2 BTP objekta, od tega 10 % PM
za obiskovalce

1 PM/100,00 m2 BTP objekta

12650 Stavbe za šport (brez gledalcev)

1 PM/100,00 m2 BTP objekta

0,5 PM/70,00 m2 BTP objekta

12650 Stavbe za šport (pretežno namenjene razvedrilu, wellness, fizioterapija,
fitnes, kopališče in podobno)

1 PM/25,00 m2 BTP objekta, od tega
najmanj 80 % PM za obiskovalce

0,5 PM/25,00 m2 BTP objekta

12112 Gostilne, restavracije in točilnice

1 PM/10 sedežev in
1 PM/tekoči meter točilnega pulta, od tega
najmanj 75 % PM za goste

0,5 PM/10 sedežev in
0,5 PM/tekoči meter točilnega
pulta

(3) V BTP objekta, ki je podlaga za izračun parkirnih
mest, ni treba upoštevati BTP, namenjenih servisnim prostorom
objekta (garaže, kolesarnice in prostori za inštalacije).
(4) V fazi priprave projektne dokumentacije za pridobitev
mnenj in gradbenega dovoljenja je treba izdelati mobilnostni
načrt, s katerim se dokaže, da predlog prometne ureditve pomeni uresničevanje Prometne politike Mestne občine Ljubljana,
Celostne prometne strategije Mestne občine Ljubljana in drugih
dokumentov na področju trajnostne mobilnosti. Mobilnostni
načrt potrdi organ Mestne uprave Mestne občine Ljubljana,
pristojen za promet.
(5) Za določitev števila parkirnih mest za vozila oseb z
invalidskimi vozički je treba upoštevati predpise za projektiranje
objektov brez grajenih ovir.
(6) Vsako parkirišče z več kot 100 parkirnimi mesti za
motorni promet mora imeti najmanj eno mesto z napravo za
napajanje električnih avtomobilov.
(7) Za vsako etapo gradnje je treba od števila parkirnih
mest za osebna motorna vozila zagotoviti dodatnih 5 % parkirnih mest za druga enosledna vozila. To določilo je treba
upoštevati, če je v objektu na podlagi izračuna treba zagotoviti
več kot 20 parkirnih mest.
(8) Parkirna mesta za avtomobile, kolesa in za druga enosledna vozila iz tega člena se v izračunu zaokrožijo navzgor.

36. člen
(peš promet)
(1) Dostop za pešce je določen po javno dostopni
pešpoti 1, ki poteka med nizoma 1 in 2, ter po javno dostopni
pešpoti 2, ki poteka med nizoma 3 in 4.
(2) Širina pešpoti je najmanj 2,00 m.
(3) Pešpoti sta določeni na grafičnem načrtu št. 4.6 »Prometnotehnična situacija in idejna višinska regulacija«.
37. člen
(kolesarski promet)
(1) Kolesarski promet znotraj območja OPPN poteka po
vozišču ceste C1.
(2) Prostor za parkiranje koles stanovalcev in uporabnikov poslovnih prostorov je načrtovan v sklopu stavb in
na tlakovanih površinah ob stavbah. Prostor za parkiranje
koles obiskovalcev je načrtovan na tlakovanih površinah ob
stavbah. Stojala za kolesa na zunanjih površinah morajo biti
v območju OPPN enotno oblikovana in morajo omogočati
priklepanje koles. Pri nestanovanjskih stavbah mora biti
najmanj 25 % parkirnih mest za kolesa zaščitenih pred vremenskimi vplivi.
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38. člen
(dostava in odvoz odpadkov)
(1) Vožnja komunalnih in dostavnih vozil je dopustna po
cesti C1. Ob zaključku ceste C1 je treba zagotoviti prostor za
obračanje komunalnih vozil.
(2) Parkiranje in ustavljanje za dostavna in servisna vozila
za obratovanje in servisiranje objektov in dejavnosti znotraj
območja OPPN je treba urediti v sklopu parkirnih površin. Ob
stavbi 3D je dopustna ureditev ustavnih mest za potrebe hitre
dostave.
39. člen
(intervencijske poti)
Dostop intervencijskih vozil je omogočen po cesti C1
v območju OPPN. Ob zaključku ceste C1 je treba zagotoviti
prostor za obračanje intervencijskih vozil.
40. člen
(splošni pogoji za okoljsko, energetsko in elektronsko
komunikacijsko urejanje)
(1) Splošni pogoji za potek in gradnjo okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture so:
– načrtovani objekti morajo biti priključeni na obstoječe in
načrtovano komunalno in energetsko infrastrukturno omrežje
po pogojih posameznih upravljavcev komunalnih in energetskih
vodov,
– vsi sekundarni in primarni vodi morajo praviloma potekati po javnih površinah oziroma površinah v javni rabi tako, da
je omogočeno njihovo vzdrževanje,
– upoštevati je treba predpisane odmike od obstoječih
komunalnih in energetskih vodov in naprav,
– kadar potek po javnih površinah ni mogoč, mora lastnik
prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje javnih
komunalnih naprav in energetske infrastrukture na svojem zemljišču, upravljavec pa mora za to od lastnika pridobiti služnost,
– gradnja komunalnih in energetskih naprav ter objektov
mora potekati usklajeno,
– dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti
izdelane v skladu s programi upravljavcev in izvedene tako,
da jih je mogoče vključiti v končno fazo ureditve posameznega
komunalnega oziroma energetskega voda po izdelanih idejnih
rešitvah za območje OPPN,
– obstoječo okoljsko, energetsko in elektronsko komunikacijsko infrastrukturo je dopustno obnavljati, dograjevati in
povečevati njeno zmogljivost v skladu s prostorskimi in okoljskimi možnostmi.
(2) Okoljska, energetska in elektronska komunikacijska
ureditev so določene v grafičnem načrtu št. 4.7 »Zbirni načrt
komunalnih vodov in naprav«.
41. člen
(vodovod)
(1) V Jurčkovi cesti se nahaja obstoječe javno vodovodno
omrežje. Severovzhodno od območja OPPN, v južnem robu
Jurčkove ceste, poteka javni primarni vodovod NL DN 250,
zgrajen leta 2000. Severovzhodno od območja OPPN, v severnem robu Jurčkove ceste, poteka javni sekundarni vodovod
NL DN 100 iz leta 2000. V zelenici na vzhodni strani Peruzzijeve ulice, do križišča z Jurčkovo cesto, poteka javni primarni
vodovod NL DN 250 iz leta 2009.
(2) Sočasno z odstranitvijo dveh obstoječih prostostoječih
enostanovanjskih stavb je treba ukiniti tudi obstoječi vodovodni
hišni priključek.
(3) Znotraj območja OPPN ni zgrajenega javnega vodovodnega omrežja.
(4) Za oskrbo načrtovanih stavb s pitno in sanitarno vodo
ter za zagotavljanje požarne varnosti stavb sta načrtovani
gradnja javnega sekundarnega vodovoda NL DN 100 – V1 z
navezavo na obstoječe vodovodno omrežje in gradnja novih
vodovodnih hišnih priključkov.
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(5) Vodovodni hišni priključki morajo biti pod cono zmrzovanja in lahko potekajo pod stropom kleti, če je zagotovljen
dostop za vzdrževanje.
(6) Za načrtovane objekte je načrtovan vodovod
NL DN 100 – V1 v cesti C1 med objekti niza 2 in niza 3. Na
severovzhodu je navezan na obstoječi vodovod NL DN 100
v severnem robu Jurčkove ceste, pri čemer prečka obstoječi
vodovod NL DN 250 v južnem robu Jurčkove ceste. Na jugozahodu je načrtovani vodovod NL DN 100 – V1 zaključen s
končnim hidrantom. Jugozahodno od načrtovanega objekta z
oznako 3C je na načrtovani vodovod NL DN 100 – V1 nameščen dodatni hidrant.
(7) V sklopu gradnje kanalizacije je na zelenici jugovzhodno od križišča Jurčkova cesta–Peruzzijeva ulica načrtovano
črpališče Jurčkova 1. Načrtovano črpališče tangira obstoječi
vodovod NL DN 250, zato je le-tega treba prestaviti. Prestavljeni vodovod NL DN 250 – V2 poteka vzporedno z načrtovanim
objektom črpališča po njegovi vzhodni strani. Načrtovani vodovod NL DN 250 je v zelenici na južni in severni strani navezan
na obstoječi vodovod NL DN 250.
(8) Voda za gašenje je v primeru požara zagotovljena
iz obstoječega in novo načrtovanega javnega vodovodnega
omrežja. Končni hidrant na vodovodni veji V1 mora biti načrtovan tudi za potrebe vzdrževanja vodovodnega omrežja – za
praznjenje in izpiranje vodovoda.
(9) Pri nadaljnjem projektiranju je treba upoštevati projektno nalogo Gradnja vodovoda in kanalizacije zaradi gradnje
objektov na območju OPPN 391 Jurčkova – zahod, številka
projekta 2785 V, 3415 K, ki jo je izdelalo Javno podjetje Vodovod Kanalizacija, d. o. o., v januarju 2019.
(10) Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju vodovodov je treba upoštevati vsa določila, ki jih vsebujejo veljavni predpisi in predvsem podzakonski akti, ki urejajo
oskrbo z vodo. Vodovod in pripadajoče objekte je treba izvesti
v skladu z internim dokumentom Javnega podjetja Vodovod
Kanalizacija Snaga, d. o. o., Tehnična navodila za vodovod.
(11) Pred priključitvijo na javno vodovodno omrežje je
treba zaprositi upravljavca javnega vodovoda za soglasje za
priključitev posameznih objektov in predložiti izvedbeno dokumentacijo.
42. člen
(kanalizacija)
(1) Znotraj območja OPPN in tudi širše – južno od Jurčkove ceste ni zgrajenega javnega kanalizacijskega omrežja.
(2) Severno od Jurčkove ceste je že zgrajena javna kanalizacija, ločeno za komunalno in padavinsko odpadno vodo.
Komunalna odpadna voda se z območja severno od Jurčkove
ceste steka proti Knezovem štradonu, padavinska odpadna
voda pa proti jugu preko padavinskih kanalov pod Jurčkovo
cesto v zacevljen potok Zgornji Galjevec ob južnem robu Jurčkove ceste in nato pri Livadi v reko Ljubljanico. Po Knezovem
štradonu in nato severno ob Spodnjem Galjevcu poteka javna
kanalizacija za odvod komunalne odpadne vode z dimenzijo
DN 300/400 mm do obstoječega črpališča Galjevica 2.
(3) Za priključitev komunalnih odpadnih voda iz načrtovanih objektov na območju OPPN je treba širše dograditi javno
kanalizacijsko omrežje za odvod komunalne odpadne vode.
(4) Za potrebe prečrpavanja zbrane odpadne komunalne
vode na obravnavanem območju in drugih zazidljivih območjih
južno ob Jurčkovi cesti je načrtovano novo črpališče za odpad
ne komunalne vode z oznako ČP Jurčkova 1.
(5) Na območju OPPN je v cesti C1 načrtovan javni kanal
za odvod komunalne odpadne vode z oznako K1 z dimenzijo GRP DN 250 mm, ki poteka od objekta z oznako 3A do
Jurčkove ceste. V Jurčkovi cesti je v smeri proti severozahodu,
proti križišču s Peruzzijevo ulico do revizijskega jaška PJ1 načrtovan javni kanal za odvod komunalne odpadne vode z oznako
K1 z dimenzijo GRP DN 300 mm. Jugozahodno od križišča s
Peruzzijevo ulico je načrtovano črpališče Jurčkova 1. Med revi-
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zijskim jaškom PJ1 in črpališčem je načrtovan javni kanal GRP
z dimenzijo DN 400 mm. Iz novega črpališča Jurčkova 1 sta
načrtovana dva tlačna voda TL z dimenzijo DN 125 mm preko
Zgornjega Galjevca in križišča do začetnega revizijskega jaška
z oznako PJ2 na načrtovanem kanalu z oznako K2 v Peruzzijevi ulici. Po Peruzzijevi ulici je načrtovan od revizijskega jaška
z oznako PJ2 v smeri severovzhoda javni kanal z oznako K2 z
dimenzijo GRP DN 400 mm do obstoječega revizijskega jaška
na javnem kanalu z oznako TE z dimenzijo 400 mm, ki poteka
po Knezovem štradonu in nato severno od Spodnjega Galjevca
do črpališča Galjevica 2.
(6) Po severovzhodnem delu območja OPPN poteka zacevljen potok Zgornji Galjevec z dimenzijo Ø 1200 mm. Odtok
padavinske vode z utrjenih površin je treba izvesti v obstoječi
zacevljen vodotok Zgornji Galjevec, pri čemer se ne sme povečati hipni dotok glede na obstoječe stanje.
(7) V cesti C1 je načrtovan interni padavinski odpadni
kanal z oznako P1. Pri objektu z oznako 3A je v smeri severovzhoda načrtovan interni padavinski odpadni kanal z
oznako P1 z dimenzijo DN 300 mm in z dimenzijo DN 400 mm
do izliva v obstoječi zacevljen vodotok Zgornji Galjevec.
(8) Teren ne omogoča ponikanja padavinske odpadne
vode, zato je treba za odvod padavinske odpadne vode s streh,
utrjenih povoznih in nepovoznih površin zasebnih zemljišč načrtovati zadrževanje padavinskih voda na investitorjevi parceli.
(9) Za zmanjšanje odtoka padavinskih odpadnih voda z
območja OPPN je treba proučiti tudi možnost izvedbe drugih
ukrepov, na primer izvedbo zelenih streh na načrtovanih objektih ter možnost ponovne uporabe vode za sanitarne potrebe.
(10) Zadrževanje padavinskih voda z utrjenih površin je
treba zagotoviti na parcelah, namenjenih gradnji stavb. Na javni
površini je dopustno le zadrževanje lastnih padavinskih voda.
(11) Padavinsko odpadno vodo s tlakovanih povoznih
površin je treba odvajati preko lovilnikov olj.
(12) Usmeritev pri nadaljnjem projektiranju kanalizacije
za odpadne komunalne vode je projektna naloga Gradnja
vodovoda in kanalizacije zaradi gradnje objektov na območju
OPPN 391 Jurčkova – zahod, številka projekta 2785 V, 3415 K,
ki jo je izdelalo Javno podjetje Vodovod Kanalizacija, d. o. o.,
v januarju 2019.
(13) Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju kanalizacije je treba upoštevati vsa določila, ki jih vsebujejo
veljavni predpisi in pravilniki o oskrbi z vodo in kanalizacijo ter o
odvajanju komunalnih odpadnih in padavinskih odpadnih voda.
Upoštevati je treba interni dokument Javnega podjetja Vodovod
Kanalizacija Snaga, d. o. o., Tehnična navodila za kanalizacijo.
(14) Pred priključitvijo na javno kanalizacijsko omrežje
je treba zaprositi upravljavca javne kanalizacije za soglasje
za priključitev posameznih objektov in predložiti izvedbeno
dokumentacijo.
43. člen
(plinovod)
(1) Severno od cestišča Jurčkove ceste poteka glavni
distribucijski plinovod N 30000.
(2) Sočasno z odstranitvijo dveh obstoječih prostostoječih
enostanovanjskih stavb je treba ukiniti tudi obstoječi plinski
priključek za objekt Jurčkova cesta 176.
(3) Stavbe na območju OPPN je treba za potrebe ogrevanja, pripravo sanitarne tople vode in kuhanje priključiti na distribucijsko omrežje zemeljskega plina – nizkotlačno distribucijsko
plinovodno omrežje z delovnim tlakom 50–100 mbar.
(4) Za priključitev stavb na sistem zemeljskega plina je
treba zgraditi glavno distribucijsko plinovodno omrežje od obstoječega glavnega distribucijskega plinovoda N 30000 z dimenzijo DN 200 (PE 225) do območja OPPN v dolžini približno
10 m z dimenzijo DN 100, glavni distribucijski plinovod delno
z dimenzijo DN 100 in delno z dimenzijo DN 50 po območju
OPPN v dolžini približno 159 m ter plinske priključke za posamezne objekte. Investitor in upravljalec glavnega distribucijskega plinovoda do območja OPPN in v območju OPPN je
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Energetika Ljubljana, d.o.o. Plinski priključek do posamezne
stavbe je treba zaključiti z glavno plinsko zaporno pipo v omarici na fasadi stavbe.
(5) Plinovodno omrežje in notranje plinske napeljave morajo biti izvedeni v skladu z dokumenti:
– Sistemska obratovalna navodila za distribucijske sisteme zemeljskega plina za geografska območja Mestne občine
Ljubljana, Občine Brezovica, Občine Dobrova - Polhov Gradec,
Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občine Medvode, Občine
Škofljica in Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 102/20),
– Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in
vzdrževanje plinovodov z najvišjim delovnim tlakom do vključno
16 bar (Uradni list RS, št. 26/02, 54/02 in 17/14 – EZ-1) in
– Tehnične zahteve za graditev distribucijskih plinovodov
in priključkov ter notranjih plinskih napeljav Energetike Ljubljana (www.energetika-lj.si).
44. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Severno od območja OPPN po Jurčkovi cesti poteka
kabelsko srednjenapetostno omrežje. V bližini območja OPPN,
na stičišču Jurčkove ceste in Bobrove ulice, se nahaja transformatorska postaja z oznako TP1025-Bobrova 1. Na stičišču
Jurčkove ceste in Krošljeve ulice se nahaja transformatorska
postaja z oznako TP0304-Krošljeva.
(2) Na severovzhodni strani načrtovane stavbe 4D se
nahaja obstoječa prostostoječa električna omarica. Električno
omarico je dopustno prestaviti. Iz jaška na Jurčkovi cesti do
predvidene omarice je treba položiti štiri cevi s premerom
125 mm. Kable v obstoječi omarici je treba odklopiti, zvleči v
jašek in položiti v nove cevi do predvidene omarice.
(3) Na severovzhodnem robu območja OPPN se nahaja
obstoječe nizkonapetostno omrežje. Del obstoječega kabla, ki
napaja objekte Jurčkova cesta 180, 182, 186 in 186a, je treba
ukiniti in navezati na prestavljeno električno omarico.
(4) Napajanje načrtovanih objektov v območju OPPN z
električno energijo je načrtovano iz dveh obstoječih transformatorskih postaj z oznakama TP0304-Krošljeva in TP1025Bobrova 1.
(5) V območju OPPN je treba za napajanje objektov z
električno energijo zgraditi elektrokabelsko kanalizacijo. Ob
večstanovanjskih stavbah z oznakama 2A in 3C je dopustna
izvedba nad kletno etažo stavb.
(6) Od območja OPPN je treba dograditi elektrokabelsko
kanalizacijo do TP1025-Bobrova 1 in do TP0304-Krošljeva.
(7) Nizkonapetostni priključki do stavb potekajo v načrtovani elektrokabelski kanalizaciji.
(8) Pri projektiranju in izvedbi elektroenergetskega omrežja je treba upoštevati idejni rešitvi:
– EE napajanje za območje OPPN Jurčkova zahod v
Ljubljani, št. načrta 49/18 – DE LM, ki jo je izdelalo podjetje
Elektro Ljubljana, d. d., v oktobru 2018,
– EE napajanje za območje OPPN Jurčkova zahod v
Ljubljani – dopolnitev, št. načrta 49/18 – DE LM, ki jo je izdelalo
podjetje Elektro Ljubljana, d. d., v decembru 2018.
45. člen
(elektronsko komunikacijsko omrežje)
(1) V Jurčkovi cesti potekata dve obstoječi kabelski kanalizaciji.
(2) Sočasno z odstranitvijo dveh obstoječih prostostoječih
enostanovanjskih stavb je treba ukiniti tudi obstoječi elektronski
komunikacijski hišni priključek.
(3) Za načrtovane stavbe v območju OPPN je dopustna
priključitev na obstoječe elektronsko komunikacijsko omrežje
pod pogoji upravljavcev. Obstoječa omrežja omogočajo dograditev za zagotovitev potrebnih kabelskih zmogljivosti za
izvedbo priključkov stavb v območju OPPN na omrežje.
(4) Načrtovana je kabelska kanalizacija za elektronsko komunikacijsko omrežje, ki omogoča priključitev stavb v območju
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OPPN na omrežji dveh različnih operaterjev. Nova kabelska
kanalizacija elektronskega komunikacijskega omrežja je načrtovana v cesti C1 do obstoječe kabelske kanalizacije na severni
strani Jurčkove ceste.
(5) Pri pripravi projektov za gradbeno dovoljenje je treba v
vseh stavbah načrtovati optične notranje inštalacije.
(6) Pri načrtovanju elektronskega komunikacijskega
omrežja na območju OPPN je treba upoštevati Idejno zasnovo
elektronske komunikacije, št. 0706824, ki jo je v februarju 2019
izdelalo podjetje Dekatel, d. o. o.
46. člen
(javna razsvetljava)
(1) Ob severovzhodni meji območja OPPN se južno od
Jurčkove ceste nahaja obstoječe omrežje javne razsvetljave.
(2) Vzdolž dela Jurčkove ceste je na območju OPPN načrtovana rekonstrukcija obstoječe javne razsvetljave, ki mora biti
izvedena najkasneje v sklopu širitve Jurčkove ceste.
(3) Za izvedbo javne razsvetljave je treba uporabiti tipske elemente, ki se uporabljajo na območju Mestne občine
Ljubljana. Svetlobna telesa morajo biti skladna z usmeritvami
glede energijske učinkovitosti in varstva pred vsiljeno svetlobo.
Osvetlitev na območju OPPN mora biti zadostna, enakomerna
in nebleščeča.
(4) Interna osvetlitev zunanjih površin ob stavbah v območju OPPN mora biti zadostna, enakomerna in nebleščeča.
Svetloba mora biti usmerjena tako, da ne sveti neposredno v
prostore stanovanj.
(5) Pri načrtovanju omrežja javne razsvetljave na območju
OPPN ob Jurčkovi cesti je treba upoštevati Idejno zasnovo
javne razsvetljave, št. 01-30-2707/2777, ki jo je v januarju 2019
izdelalo podjetje JRS, družba za razsvetljavo, signalizacijo,
inženiring in proizvodnjo električne energije, d. d.
47. člen
(učinkovita raba energije v stavbah)
Pri projektiranju stavb v območju OPPN je treba upoštevati pravilnik, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah.
XI. DOPUSTNA ODSTOPANJA
OD NAČRTOVANIH REŠITEV
48. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)
Dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev so:
1. Tlorisni gabariti:
– pri dolžinah stavb nad terenom so dopustna odstopanja
do ± 1,00 m,
– širine stavb nad terenom lahko odstopajo navzgor do
+0,50 m in navzdol do –1,00 m,
– preko tlorisnih dimenzij in dopustnih odstopanj lahko
segajo balkoni, napušči, konzolni nadstreški nad vhodi, pokrite
klančine in dostopi do garaž. Odstopanja pri tlorisnih dimenzijah so dopustna, če so upoštevane gradbene meje ter če
so zagotovljene zelene površine, odprte bivalne površine in
otroška igrišča v skladu z določili tega odloka,
– na severovzhodni strani lahko preko GMz segata klančini za dostop do kletnih etaž,
– pri stavbah 4A in 4B so na podlagi analize osončenja
sosednjih stavb dopustna tudi večja odstopanja navzdol pri
dimenziji zadnje etaže.
2. Višinski gabariti stavb lahko odstopajo do ± 1,00 m.
3. Višinska regulacija terena in višinska kota pritličja:
– pri kotah pritličja stavb v nizu 1 in nizu 4 so dopustna
odstopanja do + 0,15 m,
– pri kotah pritličja stavb v nizu 2 in nizu 3 so dopustna
odstopanja do ± 0,50 m,
– pri kotah zunanje ureditve in prometnih površin so dopustna odstopanja do ± 0,50 m, pri čemer višinska kota terena

Uradni list Republike Slovenije
na obodu območja OPPN ne sme biti višja od višinske kote
sosednjih zemljišč.
4. Vhodi in dostopi:
– mikrolokacije vhodov in dostopov do stavb se lahko
spremenijo,
– lokaciji uvoznih in izvoznih klančin v garažo se lahko
spremenita.
5. Parcelacija in zakoličba:
– pri poteku parcelnih mej in pri površinah parcel so dopustna odstopanja v okviru dopustnih odstopanj pri geodetskih
meritvah,
– koordinate zakoličbenih točk objektov lahko odstopajo
v okviru dopustnih odstopanj pri tlorisnih gabaritih objektov,
– meje parcel, namenjenih javnim površinam, lahko odstopajo do 0,50 m v korist javnih površin.
6. Prometne, okoljske, energetske in elektronske komunikacijske ureditve:
– pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od poteka
tras, površin, objektov, naprav in priključkov posamezne prometne, okoljske, energetske in elektronske komunikacijske
infrastrukture ter pri vodnih ureditvah, če so pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju pridobljene rešitve, ki so primernejše
s tehničnega ali okoljevarstvenega vidika ali omogočajo boljše
prometno funkcioniranje in dostopnost celotnega območja načrta, ki pa ne smejo poslabšati prostorskih in okoljskih razmer.
Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja
zadevajo, oziroma upravljavci posameznega voda,
– mikrolokacija zbirnih in prevzemnih mest za komunalne
odpadke je lahko spremenjena, če je načrtovana ustrezna
rešitev za dostop s komunalnimi vozili,
– do začetka gradnje stavb na parcelah P6, P10 in P11 je
dopustna prilagoditev poteka načrtovane pešpoti ter zunanje in
komunalne ureditve na parcelah P7 in P8 obstoječim stavbam,
– pešpot 1 in pešpot 2 je dopustno razširiti izven območja
parcel P2, P7 in P8,
– število parkirnih mest lahko odstopa, če je na podlagi mobilnostnega načrta ugotovljeno, da predlog prometne
ureditve pomeni uresničevanje Celostne prometne strategije
Mestne občine Ljubljana, sprejete na Mestnem svetu Mestne
občine Ljubljana,
– odstopanja, ki so dopustna pri izvajanju prometne,
komunalne in energetske ureditve, se smiselno upoštevajo
pri pogojih za etapnost izvedbe prostorskih ureditev iz 21. in
22. člena tega odloka.
7. Zmogljivost stavb:
– število stanovanj znotraj območja OPPN lahko odstopa
navzdol,
– BTP stavb nad terenom se lahko spremeni v okviru
dopustnih odstopanj pri gabaritih stavb ob upoštevanju največjega dopustnega faktorja izrabe FI = 1,2 znotraj posamezne
etape gradnje,
– BTP pod terenom lahko odstopa znotraj GMz.
8. Osončenje: največ 20 % celotnega števila stanovanj
znotraj posamezne stavbe lahko odstopa od pogojev glede
osončenja bivalnih prostorov iz 27. člena tega odloka.
XII. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN
49. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
(1) Investitor gradnje mora najmanj dve leti pred predvideno pridobitvijo gradbenega dovoljenja za objekte in druge
posege, načrtovane z OPPN, o tem obvestiti Mestno občino
Ljubljana, oddelka mestne uprave, pristojna za načrtovanje in
izvedbo gospodarske javne infrastrukture ter pripravo programa opremljanja zemljišč, razen če se z njima dogovori drugače.
(2) Investitor mora najkasneje dve leti po sprejetju tega
odloka zagotoviti parcelacijo, določeno v 19. členu tega odloka,
razen parcelacijo znotraj površin, namenjenih gradnji stavb in
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pripadajočih ureditev v etapi 3, ki jo je treba izvesti najkasneje
do pridobitve dovoljenja za gradnjo v etapi 3.
(3) Za zagotavljanje prometne varnosti med gradnjo
objektov ter zaradi zagotavljanja kakovosti bivalnega okolja
med gradnjo in po njej imajo investitor in izvajalci naslednje
obveznosti:
– zagotoviti morajo nemoteno okoljsko, energetsko in
elektronsko komunikacijsko oskrbo prek vseh obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav, infrastrukturne vode je treba takoj
obnoviti, če so ob gradnji poškodovani,
– zagotoviti morajo sanacijo objektov, pripadajočih ureditev in naprav, poškodovanih zaradi gradnje. Izvedena sanacija
je pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja,
– v času gradnje morajo zagotoviti ustrezen strokovni
nadzor, vključno z rednim nadzorom stanja sosednjih objektov,
tudi zunaj območja OPPN. Pred gradnjo je treba ugotoviti stanje objektov in namestiti naprave za merjenje posedkov. Investitor gradnje posameznega objekta je dolžan izvesti sanacijo
poškodb na sosednji stavbi, če je ta nastala zaradi izvajanja
gradbenih del. Stopnja poškodb se ugotovi s strokovno ekspertizo. Ob pripravi projektne dokumentacije za vsako posamezno
etapo geomehanik določi, katere od obstoječih objektov je
treba opazovati, in opredeli potreben obseg meritev,
– promet v času gradnje morajo organizirati tako, da
prometna varnost zaradi gradnje ni slabša in da ne prihaja do
zastojev na obstoječem cestnem omrežju,
– v času gradnje ne smejo biti prekoračene dopustne
ravni hrupa, predpisane za III. stopnjo varovanja pred hrupom,
– zagotoviti morajo naročilo za prevzem gradbenih odpadkov, preden se začnejo izvajati gradbena dela,
– pred uporabo objektov morajo investitorji zagotoviti
celovito ravnanje s posameznimi vrstami odpadkov, tako odpadkov, ki so predmet zbiranja znotraj obvezne gospodarske
javne službe, kot odpadkov, ki nastajajo znotraj posameznih
dejavnosti,
– izvedba in ureditev zelenic na parceli C3 je obveznost
investitorjev stavb 1D in 2D, vzdrževanje teh površin pa je do
načrtovane širitve Jurčkove ceste obveznost lastnikov stavb
1D in 2D,
– izvedba in ureditev zelenic na parceli C4 je obveznost
investitorjev stavb 3D in 4D, vzdrževanje teh površin pa je do
načrtovane širitve Jurčkove ceste obveznost lastnikov stavb
3D in 4D.
50. člen
(posegi, dopustni po izvedbi načrtovanih ureditev)
Po izvedbi z OPPN načrtovanih ureditev so na celotnem
območju dopustni naslednji posegi:
– odstranitev objektov in naprav,
– vzdrževalna dela na objektih prometne, okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture,
– vzdrževalna dela in rekonstrukcije, s katerimi se ne
spreminjata zunanji gabarit in konstrukcijska zasnova stavb,
– obnove fasadnega plašča stavb, če se pri oblikovanju
fasad ohranijo oblikovne lastnosti fasad stavb, zgrajenih v
območju OPPN,
– postavitve enostavnih in nezahtevnih objektov, ki so
dopustni v območju OPPN, in
– spremembe namembnosti objektov ali delov objektov v
okviru dejavnosti, ki so dopustne za novogradnje na območju
OPPN, če je na parceli, namenjeni gradnji stavb, zagotovljeno
zadostno število parkirnih mest ter dovolj odprtih bivalnih in
zelenih površin.
XIII. KONČNI DOLOČBI
51. člen
(vpogled OPPN)
pri:

Občinski podrobni prostorski načrt je stalno na vpogled
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– Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Oddelku za
urejanje prostora,
– Upravni enoti Ljubljana in
– Četrtni skupnosti Rudnik.
52. člen
(uveljavitev)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-9/2017-167
Ljubljana, dne 14. marca 2022
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

MIREN - KOSTANJEVICA
1036.

Zaključni račun proračuna Občine Miren Kostanjevica za leto 2021

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 –
ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08
in 49/09) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica
(Uradni list RS, št. 2/16 UPB, 62/16) je Občinski svet Občine
Miren - Kostanjevica na 23. redni seji dne 30. 3. 2022 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Miren - Kostanjevica
za leto 2021
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Miren-Kostanjevica za leto 2021.
2. člen
Zaključni račun proračuna občine za leto 2021 izkazuje:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki
II. Skupaj odhodki
III. Proračunski presežek (primanjkljaj) (I.-II.)
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV.Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev
VI. Prejeta minus dana posojila
in sprememba kapit. delež. (IV.-V.)
C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje proračuna
VIII. Odplačila dolga
IX. Neto zadolževanje (VII.-VIII.)
X. Povečanje (zmanjšanje) sredstev
na računih (III.+VI.+IX.)
Stanje sredstev na računih 31. 12.
preteklega leta
Ostanek sredstev na računih občine
in KS na dan 31. 12. 2020

v€
6.527.203,23
5.639.437,18
887.766,05

0,00
0,00
0,00
0,00
224.482,00
–224.482,00
663.284,05
124.433,68
787.717,73

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Miren - Kostanjevica
za leto 2021 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem
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delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance
prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter
računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih
in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine
Miren - Kostanjevica za leto 2021.
4. člen
Ostanek sredstev na računih Občine Miren - Kostanjevica
in krajevnih skupnosti na dan 31. 12. 2021 v višini 787.717,73 €
se vključi v proračun Občine Miren - Kostanjevica za leto 2022.
5. člen
Na dan 31. 12. 2021 znašajo sredstva proračunske rezerve 101.291,67 €.
6. člen
Zaključni račun proračuna Občine Miren - Kostanjevica
za leto 2021 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-0006/2022-1
Miren, dne 31. marca 2022
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar
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Letni program športa v Občini Miren Kostanjevica za leto 2022

Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS,
št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg in 82/20), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO
in 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – uradno prečiščeno
besedilo, 62/16) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica
na 23. redni seji dne 30. 3. 2022 sprejel

LETNI PROGRAM ŠPORTA
v Občini Miren - Kostanjevica za leto 2022
I.
Letni program športa (LPŠ) določa naloge in smernice,
ki prispevajo k uveljavitvi in razvoju športa v Občini Miren
- Kostanjevica. V njem so opredeljeni posamezni programi
športa, njihov obseg in vrste dejavnosti ter zagotovljen obseg
proračunskih sredstev.
Občina Miren - Kostanjevica bo v letu 2022 za sofinanciranje programov izvajalcev Letnega programa športa zagotovila sredstva:

Vsebina

1. Športni programi

2. Razvojne dejavnosti v športu
3. Športne prireditve in promocija
športa
4. Športni objekti in površine
za šport v naravi

Sofinanciranje športa v vrtcih in šolah
Prostočasna športna vzgoja otrok
in mladine in športna vzgoja otrok
in mladine s posebnimi potrebami
Športna vzgoja otrok in mladine
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Kakovostni šport
Športna rekreacija in šport invalidov
Šport starejših
Usposabljanje in izpopolnjevanje
strokovnih delavcev
Prireditve

Ureditev igrišča v Biljah
Zamenjava umetne trave
Ureditev tribune – nogometno igrišče Bilje

II.
Za uresničevanje javnega interesa v športu se iz občinskega proračuna v letu 2022 sofinancirajo naslednji športni
programi in področja:
1. ŠPORTNI PROGRAMI
1.1. Programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine
1.1.1. Promocijski športni programi
Sem spadajo športni programi, ki se pretežno izvajajo v
vrtcih ter osnovnih šolah.
1.1.2. Šolska športna tekmovanja
Šolska športna tekmovanja so namenjena izključno otrokom vzgojno izobraževalnih zavodov in predstavljajo udeležbo

Vrednost
v EUR
3.400,00
8.000,00

18009010

21.000,00
8.000,00
6.000,00
1.000,00

18009010

1.000,00

18009010

3.000,00

18009040

Investicije v šport

SKUPAJ ŠPORT

Proračunska
postavka
18009030

18009070
18009060
18009080

40.000,00
2.000,00
25.000,00
100.000,00
218.400,00

šolskih športnih ekip na organiziranih tekmovanjih od lokalnega
do državnega nivoja.
1.1.3. Celoletni športni programi
Celoletni športni programi prostočasne športne vzgoje
otrok in mladine (netekmovalnega značaja) predstavljajo programe, ki potekajo najmanj 30 tednov.
1.1.4. Programi v času počitnic in pouka prostih dnevih
Programi v času počitnic in pouka prostih dnevih predstavljajo športne dejavnosti v krajšem obsegu (tečaji, projekti), ki
jih ponujajo različni izvajalci.
1.1.5. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
Prostočasno športno vzgojo otrok in mladine s posebnimi
potrebami predstavljajo športni programi, ki so namenjeni otro-
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kom in mladini z motnjami v razvoju oziroma s prirojenimi in/ali
pridobljenimi okvarami.
1.2. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni
in vrhunski šport, predstavlja širok spekter programov za otroke
in mladino, ki se s športom ukvarjajo zaradi doseganja vrhunskih športnih rezultatov.
Programi zajemajo načrtovano vzgojo mladih športnikov,
ki so usmerjeni v doseganje rezultatov, zato morajo izvajalci teh
programov izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve
za strokovno izpeljavo programov.
Udeleženci programov morajo biti starejši od 12 let ter
vključeni v uradno potrjene tekmovalne sisteme Olimpijskega
komiteja Slovenije ali Zveze za šport invalidov (Para olimpijski
komite Slovenije). Izjemoma se sofinancira tudi programe, ki
vključujejo mlajše športnike od 9 let do vključno 11 let, registrirane pri NPŠZ, vključene v redni program vadbe prijavitelja in
tekmovanj, ki jih organizira NPŠZ.
1.3. Kakovostni šport
V skupino kakovostnega športa uvrščamo športnike in
športne ekipe v članskih starostnih kategorijah, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa vrhunskega športnika,
tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih, so registrirani skladno s pogoji OKS-ZŠZ pri NPŠZ ali ZŠIPOK in imajo ustrezno
tekmovalno licenco.
Kakovostni šport je pomembna vez med programi športne
vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport, ter programi vrhunskega športa, saj vključujejo večje
število športnikov in strokovnega kadra, kar omogoča vzpostavitev konkurenčnega okolja znotraj posameznih športnih panog
na nacionalni ravni.
1.4. Športna rekreacija
Športna rekreacija predstavlja smiselno nadaljevanje obvezne in prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, športne
vzgoje otrok s posebnimi potrebami, obštudijskih športnih dejavnosti in tekmovalnega športa. Športna rekreacija je nabor
raznovrstnih športnih dejavnosti odraslih vseh starosti (nad
19 let) in družin s ciljem aktivne in koristne izrabe človekovega
prostega časa (druženje, zabava), ohranjanja zdravja in dobrega počutja ter udeležbe na rekreativnih tekmovanjih.
1.5. Šport invalidov
Programi za invalide se izvajajo z namenom ohranjanja
gibalnih sposobnosti, zdravja, revitalizacije, resocializacije ter
razvedrila občanov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom.
1.6. Šport starejših
Šport starejših predstavlja športno rekreativno dejavnost
odraslih ljudi nad doseženim 65 letom starosti in razširjenih
družin, pri čemer se pod pojmom »razširjena družina« razume
skupino starejših oseb in vnukov.
2. INVESTICIJE ZA GRADNJO, OBNOVO OZIROMA
VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV IN POVRŠIN ZA
ŠPORT V NARAVI
Učinkovita in dostopna mreža kakovostnih športnih objektov in površin za šport v naravi je pomemben dejavnik športnega udejstvovanja. Z LPŠ se opredli financiranje novogradnje
športnih objektov, posodabljanje in investicijsko vzdrževanje
športnih objektov ter površin za šport v naravi.
3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
3.1 Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev
v športu
Kakovostni strokovni kadri v športu so ključ razvoja in
uspešnosti. Sofinancirajo se: – programi strokovnega usposabljanja v skladu z zakonom o športu, – programi izpopolnjevanja, potrjeni s strani pristojne NPŠZ.
4. ŠPORTNE PRIREDITVE
Športne prireditve se štejejo kot pomembni dogodki organizacijske kulture športa z vplivom na promocijo občine,
saj imajo velik vpliv na turizem in gospodarstvo, pa tudi velik
pomen za razvoj in negovanje športne kulture.
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Občina lahko sofinancira mednarodne, državne, regijske,
medobčinske in občinske večje športne prireditve, ki imajo
promocijski učinek za šport na območju Občine Miren - Kostanjevica.
Iz občinskega proračuna se organizatorju sofinancira
samo eno večjo prireditev letno, ki ni del rednega programa
tekmovanj posameznih nacionalnih panožnih športnih zvez.
III.
Občina bo sredstva za izvedbo LPŠ zagotovila na naslednje načine:
– sredstva za sofinanciranje športa v vrtcih in šolah proračunska sredstva se izvajalcem zagotovijo na podlagi potrjenega proračuna
– sredstva za sofinanciranje športnih programov proračunska sredstva se izvajalcu zagotovijo na osnovi izvedbe
javnega razpisa
– sredstva za investicije v športne objekte in površine za
šport v naravi proračunska sredstva se izvajalcu zagotovijo na
podlagi potrjenega proračuna
– sredstva za investicije v športne objekte in površine za
šport v naravi proračunska sredstva (p. p. 18009060) se izvajalcu zagotovijo na podlagi potrjenega proračuna.
IV.
V športne dejavnosti se lahko vključijo prebivalci v vseh
obdobjih življenja, vendar imajo športne aktivnosti otrok in šolske mladine zaradi vpliva na razvoj in oblikovanje mladega človeka prednost pred sofinanciranjem ostalih programov športa.
V.
Program, ki ga ne določa Letni program športa, se lahko
izjemoma sprejme v sofinanciranje in občina financira projekt
iz drugih proračunskih postavk, če je program zelo pomemben
za občino in njeno promocijo.
Št. 007-0001/2022-2
Miren, dne 30. marca 2022
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar

RIBNICA
1038.

Sklep o določitvi cen storitev zbiranja
določenih vrst komunalnih odpadkov

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10, 57/11),
Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list
RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19), Odloka o gospodarskih
javnih službah v Občini Ribnica (Uradni list RS, št. 35/95,
37/98), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sodražica (Uradni list RS, št. 49/13, 71/14), Odloka o gospodarskih
javnih službah v Občini Loški Potok (Uradni list RS, št. 16/12),
Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami
odpadkov iz gospodinjstev v Občini Ribnica (Uradni list RS,
št. 81/16), Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev v Občini Sodražica (Uradni list RS, št. 2/17), Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki
ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev v Občini Loški
Potok (Uradni list RS, št. 87/16) ter na podlagi 5. člena Odloka
o ustanovitvi skupnega ustanoviteljskega organa Komunala
Ribnica d.o.o. (Uradni list RS, št. 33/12) je Svet ustanoviteljev
podjetja Komunala Ribnica d.o.o. na 1/2022 seji dne 31. 3.
2022 sprejel
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SKLEP
o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst
komunalnih odpadkov
1. člen
S tem sklepom se določijo cene elementov obračuna
storitve zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, ki jih
izvaja Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o. (v
nadaljevanju izvajalec javne službe).
2. člen
Cene, določene s tem sklepom, veljajo za uporabnike na
območju Občine Ribnica, Občine Sodražica in Občine Loški
Potok, ki so ali bodo uporabniki storitve zbiranja določenih vrst
komunalnih odpadkov.
3. člen
Cena javne infrastrukture za storitev javne službe zbiranja
določenih vrst komunalnih odpadkov znaša 0,0029 €/kg brez
DDV.
Cena storitve izvajanja javne službe zbiranja določenih
vrst komunalnih odpadkov znaša 0,1780 €/kg brez DDV.
Cena javne infrastrukture za storitev javne službe zbiranja
bioloških odpadkov znaša 0,0000 €/kg brez DDV.
Cena storitve izvajanja javne službe zbiranja bioloških
odpadkov znaša 0,1667 €/kg brez DDV.

dnje:

4. člen
Pri obračunu cene za gospodinjstva se upošteva nasle-

– Najmanjša velikost zabojnika je 120 l, najmanjša pogostost odvoza je 2,167.
– Odvoz mešanih komunalnih odpadkov, embalaže in
ločeno zbranih frakcij (papir, steklo …) in oddaja komunalnih
odpadkov v zbirnem centru Komunale Ribnica d.o.o. v Goriči
vasi in v zbirnem centru v Malem Logu v količinah, primernih za
gospodinjstvo, razen oddaje gradbenih odpadkov nad 150 kg
oziroma 0,2 m3 na letnem nivoju in azbestnih odpadkov, so
vključeni v ceno ravnanja z mešanimi komunalnimi odpadki.
– Za gospodinjstva, ki imajo od 1 do 6 članov, se za obračun upošteva minimalno 120 l zabojnik, za 7 ali več članov gospodinjstva pa se za obračun storitev upošteva 240 l zabojnik.
– V primeru, da ima gospodinjstvo večji zabojnik od minimalno določenega, se mu za obračun storitev upošteva dejanski zabojnik.
– Za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov v večstanovanjskih stavbah oziroma soseskah se za posamezno
stanovanjsko stavbo oziroma sosesko obračunava obstoječi volumen posod v tej stanovanjski stavbi oziroma soseski.
Porazdelitev količin opravljenih storitev ravnanja z MKO in
embalažo se med uporabnike izvede na podlagi predpisov iz
področja upravljanja večstanovanjskih stavb. Minimalni obračunski volumen je 20 litrov na osebo.
– Za stavbo, v kateri ni stalno prijavljenih prebivalcev in
so primerne za bivanje (prazne hiše, vikendi …) ter za stavbo,
za katero ni podatka o velikosti zabojnika, se za porazdelitev
količine opravljenih storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki upoštevata najmanj ena tretjina najmanjše velikosti
zabojnika in najmanjša pogostost odvoza.
– V primeru, da si uporabniki delijo objekt ali zabojnik
s pravno osebo, je osnova za delitev stroškov pisni dogovor
med uporabniki, če tega dogovora ni, si mora pravna oseba
zagotoviti svoje primerne zabojnike.
– Za obračun storitev zbiranja komunalnih odpadkov se
uporablja sodilo za preračun količin iz litrov v kilograme, in
sicer tako, da se najmanj enkrat letno količina vseh zbranih
odpadkov, ugotovljenih s tehtanjem, deli s celotnim volumnom
zabojnikov za mešane komunalne odpadke.
– Za obračun storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov se uporablja sodilo za preračun količin iz litrov
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v kilograme, in sicer tako, da se najmanj enkrat letno količina
mešanih in kosovnih komunalnih odpadkov za obdelavo, ugotovljenih s tehtanjem, deli s celotnim volumnom zabojnikov za
mešane komunalne odpadke.
– Za obračun storitev odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov se uporablja sodilo za
preračun količin iz litrov v kilograme, in sicer tako, da se najmanj enkrat letno, količina mešanih in kosovnih komunalnih
odpadkov za odlaganje, deli s celotnim volumnom zabojnikov
za mešane komunalne odpadke.
– Za 1-članska gospodinjstva se upošteva faktor pogostosti odvoza 0,333, za 2-članska gospodinjstva pa faktor
pogostosti odvoza 0,5.
– Razmerje inštaliranega volumna (volumen zabojnika
in frekvenca odvoza) nameščenih zabojnikov za MKO proti
zabojnikom za embalažo (mešana, steklena, kartonska) lahko
doseže najmanj faktor 1 proti 2 (MKO: embalaža = 1:2).
– Kolikor uporabnik preseže razmerje 1:2 med nameščenimi zabojniki za MKO in embalažo (mešana, steklena, kartonska), si je dolžan zagotoviti dodatni inštaliran volumen MKO
do vzpostavitve razmerja 1:2. Na pisno željo uporabnika, se
ta volumen lahko zagotovi samo obračunsko brez namestitve
dodatnega zabojnika za MKO.

dnje:

5. člen
Pri obračunu cene za gospodarstvo se upošteva nasle-

– najmanjša velikost zabojnika je 120 l, najmanjša pogostost odvoza je 2,167,
– za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov pri pravnih
osebah se določi tolikšno velikost posode, da lahko uporabniki
storitev vanjo prepuščajo mešane komunalne odpadke med
enim in drugim praznjenjem,
– v primeru, da si uporabniki delijo objekt ali zabojnik
s pravno osebo, je osnova za delitev stroškov pisni dogovor
med uporabniki, če tega dogovora ni, si mora pravna oseba
zagotoviti svoje primerne zabojnike,
– za obračun storitev zbiranja komunalnih odpadkov se
uporablja sodilo za preračun količin iz litrov v kilograme, in
sicer tako, da se najmanj enkrat letno količina vseh zbranih
odpadkov, ugotovljenih s tehtanjem, deli s celotnim volumnom
zabojnikov za mešane komunalne odpadke,
– za obračun storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov se uporablja sodilo za preračun količin iz litrov
v kilograme, in sicer tako, da se najmanj enkrat letno količina
mešanih in kosovnih komunalnih odpadkov za obdelavo, ugotovljenih s tehtanjem, deli s celotnim volumnom zabojnikov za
mešane komunalne odpadke,
– za obračun storitev odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov se uporablja sodilo za
preračun količin iz litrov v kilograme, in sicer tako, da se najmanj enkrat letno količina mešanih in kosovnih komunalnih
odpadkov za odlaganje, deli s celotnim volumnom zabojnikov
za mešane komunalne odpadke,
– odvoz embalaže in ločeno zbranih frakcij (papir, steklo)
v okviru izvajanja javne službe je vključen v ceni ravnanja z
mešanimi komunalnimi odpadki,
– pravne osebe, ki presegajo razmerje 1:2 (MKO:vse
vrste embalaže), si lahko s pogodbo uredijo individualni odvoz
posamezne ločene frakcije.
6. člen
Pri obračunu cene za biološke odpadke se upošteva
naslednje:
– Zbiranje bioloških odpadkov se zaračunava mesečno
glede na mesečno povprečje letno odpeljanega volumna zabojnika za biološke odpadke za posamezno odjemno mesto.
Odvoz se v obdobju 1. 11.–31. 3. izvaja enkrat na dva tedna, v
obdobju 1. 4.–31. 10. pa enkrat tedensko.
– Za zbiranje bioloških odpadkov v večstanovanjskih
stavbah oziroma soseskah se za posamezno stanovanjsko

Uradni list Republike Slovenije
stavbo oziroma sosesko obračunava obstoječi volumen posod
v tej stanovanjski stavbi oziroma soseski. Porazdelitev količin
opravljenih storitev ravnanja z biološkimi odpadki se med uporabnike izvede na podlagi predpisov iz področja upravljanja
večstanovanjskih stavb.
– V primeru, da si uporabniki delijo objekt ali zabojnik
s pravno osebo, je osnova za delitev stroškov pisni dogovor
med uporabniki, če tega dogovora ni, si mora pravna oseba
zagotoviti svoje primerne zabojnike.
– Za obračun storitev zbiranja bioloških odpadkov se
uporablja sodilo za preračun količin iz litrov v kilograme, in sicer
tako, da se najmanj enkrat letno količina vseh zbranih bioloških
odpadkov, ugotovljenih s tehtanjem, deli s celotnim volumnom
zabojnikov za biološke odpadke.
– Minimalni nameščen posamezni zabojnik za biološke
odpadke na odjemnem mestu, ki se ga odvaža na 7 ali 14 dni,
je 80-litrski zabojnik.
7. člen
Če količina odpadkov v treh ali več zaporednih časovnih
presledkih prevzemanja preseže prostornino zabojnika, izvajalec javne službe uporabniku odredi namestitev ustrezne večje
posode. Za preseženo prostornino šteje zapolnitev posode
preko zgornjega roba ter prosto odloženi odpadki izven, a v
neposredni bližini posode.
Dodatne odrejene količine se upoštevajo pri mesečnem
obračunu.
8. člen
Z dnem, ko se začne uporabljati ta sklep, preneha veljati
sklep številka 5-2021, ki se uporablja od 1. 9. 2021.
9. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 3. 2022.
Št. 1-2022
Ribnica, dne 31. marca 2022
Predsednik Sveta ustanoviteljev
Samo Pogorelc

ROGAŠKA SLATINA
1039.

Pravilnik o sofinanciranju programov
in projektov na področju kulture v Občini
Rogaška Slatina

Na podlagi 1. in 8. člena Zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08,
4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb)
in 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS,
št. 67/17) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 31. redni
seji dne 30. 3. 2022 sprejel

PRAVILNIK
o sofinanciranju programov in projektov
na področju kulture v Občini Rogaška Slatina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(uvodne določbe)
(1) S tem pravilnikom se določajo pogoji, merila in postopki za razdelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje
programov in projektov s področja kulture v Občini Rogaška
Slatina, ki so v javnem interesu.
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(2) Merila in ostali pogoji za sofinanciranje programov in
projektov s področja ljubiteljske kulture so priloga tega pravilnika.
II. PREDMET IN POGOJI ZA SOFINANCIRANJE
2. člen
(upravičenci)
(1) Upravičenci javnih kulturnih programov in projektov na
področju kulture so:
– društva, registrirana za izvajanje programov na področju kulture ali imajo v svojem statutu določeno, da opravljajo
dejavnosti s področja kulture,
– zavodi in druge pravne osebe, registrirane za opravljanje kulturne dejavnosti,
– posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih kulturnih delavcev pri Ministrstvu za kulturo ter uveljavljeni kulturni
ustvarjalci z referencami.
(2) Na področju programov oziroma za redno dejavnost
lahko kandidirajo samo prijavitelji iz prve alineje prvega odstavka tega člena.
3. člen
(pogoji za sofinanciranje)
(1) Pravico do sofinanciranja po tem pravilniku imajo
izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež oziroma stalno prebivališče v Občini
Rogaška Slatina,
– da so registrirani in delujejo na področju kulture najmanj
eno leto in s svojim dosedanjim delom izkazujejo primerno
kakovost,
– da so njihovi programi v javnem interesu,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini
(izjema so šolska kulturna društva, katerih člani ne plačujejo
članarine) ter ostalo dokumentacijo, ki jo zahteva zakonodaja,
– da imajo zagotovljene organizacijske, kadrovske, prostorske in materialne pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti,
– da občini vsako leto dostavijo poročila o realizaciji programov in doseženih rezultatih ter morebitno drugo zahtevano
dokumentacijo,
– da sodelujejo na vsakoletnih občinskih revijah, če so te
za področje njihove dejavnosti organizirane,
– da izpolnjujejo ostale pogoje v skladu z veljavno zakonodajo.
(2) Vsako društvo, ki je sofinancirano s strani občine, je
dolžno na povabilo občine brezplačno nastopiti oziroma sodelovati na vsaj eni prireditvi letno, v svojih promocijskih gradivih
in javnih objavah pa je dolžno občino navesti kot sofinancerja.
4. člen
(predmet sofinanciranja)
(1) Sofinanciranje, določeno s tem pravilnikom, upošteva
načelo, da so proračunska sredstva v skladu s prejšnjim členom dostopna vsem izvajalcem javnih kulturnih programov,
projektov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture, in sicer
praviloma za naslednja področja:
– redna dejavnost, ki se izvaja v okviru javnih programov
izvajalcev dejavnosti,
– javne kulturne prireditve in drugi umetniški dogodki, ki
izkazujejo širši javni interes,
– založništvo: izdaja avtorskih knjig, kronik, brošur ter
nosilcev zvoka in slike,
– izobraževanje vodij, mentorjev in organizatorjev kulturnih dejavnosti,
– obratovalni stroški in najemnine za uporabo prostorov
kulturnih društev,
– posebni projekti Občine Rogaška Slatina,
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– sodelovanje na mednarodnih prireditvah, srečanjih in
tekmovanjih,
– drugi programi oziroma projekti, uvrščeni v lokalni kulturni program.
(2) Občina bo sofinancirala ljubiteljsko kulturo tako, da
bo predvidena sredstva v proračunu na postavki Programi
kulturnih društev namenila 70 % redni dejavnosti društev in
30 % projektom.
III. POSTOPEK SOFINANCIRANJA
5. člen
(postopek sofinanciranja)
(1) Postopek oblikovanja in dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem poteka po naslednjem zaporedju:
– priprava in objava javnega razpisa za zbiranje predlogov
izvajalcev,
– zbiranje predlogov,
– ocenjevanje prispelih predlogov,
– obravnava predlogov,
– obveščanje izvajalcev o odločitvi,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje izvajanja pogodb in namenskega koriščenja
proračunskih sredstev.
(2) Razpisni rok se časovno prilagodi postopku priprave
in sprejema občinskega proračuna.
6. člen
(javni razpis)
(1) Javni razpis se objavi na spletni strani občine.
(2) Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo, da gre za javni razpis za izbiro kulturnih programov in projektov,
– področje dejavnosti sofinanciranja,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci,
– okvirno vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za
predmet javnega razpisa,
– obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena
sredstva,
– razpisni rok,
– način pošiljanja in vsebina vlog,
– navedbo pooblaščene osebe za dajanje informacij v
zvezi z javnim razpisom,
– informacijo o razpisni dokumentaciji, ki je vlagateljem
na razpolago,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu
javnega razpisa.
7. člen
(strokovna komisija)
(1) Postopek javnega razpisa vodi tričlanska komisija,
ki jo s sklepom imenuje župan. Člani komisije ne morejo biti
predsedniki ali zakoniti zastopniki izvajalcev programov oziroma projektov, ki kandidirajo na sredstva javnega razpisa po
tem pravilniku.
(2) Komisija je pristojna za:
– vodenje potrebnih postopkov razpisa (odpiranje prijav,
pregled popolnosti prijav in ali so prijave vložili upravičeni predlagatelji ter ocenjevanje prijav na podlagi v razpisu objavljenih
meril in pogojev),
– pripravo predloga prijaviteljev kulturnih programov oziroma projektov, izbora njihovih programov oziroma projektov,
višino sofinanciranja in za obrazložitev razlogov za predlagano odobritev ali zavrnitev posameznega programa oziroma
projekta,
– izdelavo končnega predloga sofinanciranja programov
ozirom projektov, ki vključuje dosežene točke, pisno utemeljitev
in predlog komisije o višini sofinanciranja programa oziroma
projekta.

Uradni list Republike Slovenije
(3) Seje sklicuje in vodi predsednik komisije, ki ga v sklepu o imenovanju komisije določi župan.
(4) Na sejah komisije se piše zapisnik. Administrativno in
tehnično pomoč komisiji zagotavlja občinska uprava.
IV. OBRAVNAVA VLOG
8. člen
(vloga)
(1) Vloga na javni razpis mora vsebovati:
– podatke o prijavitelju,
– navedbo programov oziroma projektov, za katere prijavitelj kandidira,
– opis načrtovanih programov oziroma projektov,
– druge zahtevane podatke iz razpisne dokumentacije.
(2) Če isti prijavitelj prijavlja več programov oziroma projektov, mora:
– vsak program oziroma projekt prijaviti na ločenem
obrazcu,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev vložiti v enem izvodu
(na enem obrazcu).
(3) Vloga mora biti dostavljena v roku in v skladu s pogoji,
določenimi v razpisu. Predložena vloga mora biti v zapečatenem ovitku, z navedbo pošiljatelja in razpisa, na katerega se
nanaša.
9. člen
(odpiranje prejetih vlog)
(1) Odpiranje prejetih vlog opravi strokovna komisija v
roku, ki je določen v javnem razpisu.
(2) Odpirajo se samo pravočasno dostavljene vloge, ki so
bile pravilno označene.
(3) O odpiranju vlog strokovna komisija vodi zapisnik.
10. člen
(obravnava vlog)
(1) Na podlagi ugotovitev zapisnika iz tretjega odstavka
prejšnjega člena, pristojni javni uslužbenec izvajalce, katerih
vloge formalno niso popolne, pozove k dopolnitvi. Rok za dopolnitev je 5 dni.
(2) Strokovna komisija nepopolnih vlog, katerih pomanjkljivosti v roku niso odpravljene (formalno nepopolne vloge),
vlog, ki jih niso vložile upravičene osebe ter vlog, ki so prispele
po roku za oddajo vlog (prepozne vloge), vsebinsko ne obravnava.
(3) Vloge navedene v drugem odstavku 10. člena tega
pravilnika pooblaščena oseba občinske uprave zavrže s sklepom.
(4) Zoper sklep o zavrženju je dopustna pritožba, o kateri
odloča župan.
11. člen
(predlog upravičencev do finančnih sredstev)
(1) Strokovna komisija opravi strokovni pregled pravočasnih in popolnih vlog ter jih oceni na podlagi meril in pogojev,
navedenih v tem pravilniku in razpisni dokumentaciji. Strokovna
komisija o opravljanju strokovnega pregleda vlog in njihovem
ocenjevanju vodi zapisnik.
(2) Na podlagi dodeljenih ocen strokovna komisija pripravi
predlog upravičencev do finančnih sredstev, ki vsebuje višino
sredstev z navedbo doseženih točk za vsakega posameznega
upravičenca.
12. člen
(izdaja odločbe)
(1) Pooblaščena oseba občinske uprave, na podlagi prejetega predloga strokovne komisije, z odločbo odloči o višini
odobrenih finančnih sredstev v roku, določenem v javnem
razpisu.

Uradni list Republike Slovenije
(2) Zoper odločbo je dopustno vložiti pritožbo v roku
15 dni od vročitve. O pritožbi odloča župan. Odločba župana,
s katero je bilo odločeno o pritožbi, je dokončna.
(3) Predmet pritožbe ne morejo biti merila in pogoji za
ocenjevanje vlog.
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(2) Če se ugotovi nenamenska poraba sredstev s strani
izbranih izvajalcev programov oziroma projektov ljubiteljske
kulture, se sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa je
dolžan izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonitimi
zamudnimi obrestmi.

13. člen

16. člen

(objava rezultatov)

(merila za sofinanciranje)

Rezultati javnega razpisa se po zaključku postopka javnega razpisa objavijo na spletni strani občine.

Vrednost posameznih programov oziroma projektov je
izražena v točkah. Določitev višine sofinanciranja je odvisna
od skupnega števila točk vseh prijavljenih društev, višine
sredstev, določenih v proračunu ter na tej podlagi določene
vrednosti točke in števila zbranih točk posameznega izvajalca.

14. člen
(pogodbe)
(1) Občina Rogaška Slatina na podlagi dokončnih odločb
z izbranimi izvajalci programov oziroma projektov na področju
kulture sklene pogodbo.
(2) S pogodbo se uredijo medsebojna razmerja v zvezi z
zagotavljanjem proračunskih sredstev za financiranje predmeta
pogodbe, zlasti pa:
– cilji, ki bodo realizirani v obdobju sklenitve pogodbe
zaradi uresničitve namena pogodbe,
– kriteriji, po katerih se bo spremljalo njihovo uresničevanje,
– roki, v katerih morajo biti cilji doseženi,
– obseg, dinamika izplačil in način zagotavljanja sredstev,
– druga vprašanja medsebojnih razmerij.
15. člen
(nadzor nad izvajanjem pogodb in namensko
porabo sredstev)
(1) Nadzor nad izvajanjem pogodb in namensko porabo
proračunskih sredstev izvaja pristojna služba občinske uprave
Občine Rogaška Slatina. Občinska uprava lahko kadarkoli
preveri namensko porabo sredstev in od izvajalca zahteva
predložitev poročil o poteku zastavljenih projektov in poročil ter
dokazil o namenski porabi sredstev.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
(prenehanje veljavnosti prejšnjega pravilnika)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju programov na področju kulture v Občini
Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 123/03, 110/05, 11/07 in
98/09).
18. člen
(pričetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-0004/2022
Rogaška Slatina, dne 30. marca 2022
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič
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Merila in pogoji za sofinanciranje programov in projektov na področju kulture
Dejavnost društva
Merilo:
1.1.
Število aktivnih članov:
do 10 članov
od 11 do 20 članov
od 21 do 30 članov
31 članov in več
1.2.
Izkazan status društva v javnem interesu
1.3.
Obletnica delovanja društva (za okroglo obletnico, za vsakih 10 let)

Število točk
5
10
15
20
5
5

Pogoji:
društvo vlogi priloži ažuren seznam aktivnih članov za preteklo leto (aktivni član je tisti, ki se
udeležuje aktivnosti društva, je aktiven v kulturnih dejavnostih in/ali plačuje članarino, pri društvu
z več dejavnostmi se upoštevajo samo člani sekcij za kulturne dejavnosti),
izkazan status društva, ki deluje v javnem interesu, na dan objave razpisa,
društvo je oddalo letno poročilo za preteklo leto, ki ga je potrdil zbor članov (priložiti zapisnik) in
je dostopno na spletnih straneh AJPESA.
Merilo:
2.1.
Glasbena dejavnost: pevski zbori, instrumentalne skupine, ljudski
pevci in godci, folklorne in plesne skupine
2..1.1. Število vaj na sezono (honorar):
manj kot 20 vaj na sezono
več kot 20 in manj kot 40 vaj na sezono
več kot 40 vaj na sezono
2.1.2. Izvedba letnega ali drugega samostojnega koncerta v občini
2.1.3. Razni manjši javni nastopi v občini in v krajih izven nje (točkuje se vsak
nastop)
2.1.4. Udeležba na revijah, srečanjih, tekmovanjih:
območni, regijski nivo
državni nivo
mednarodni nivo
2.1.5. Organizacija enodnevne intenzivne vaje (8 ur)
2.1.6. Organizacija tridnevne (vikend vaje v namestitvenem objektu)
2.1.7. Izobraževanje s področja delovanja društva (točkuje se vsako
izobraževanje, max. 3 izobraževanja)
2.2.
2.2.1.

2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
2.2.8.

Uprizoritvena dejavnost
Število vaj na sezono (honorar):
manj kot 20 vaj na sezono
več kot 20 in manj kot 40 vaj na sezono
več kot 40 vaj na sezono
Premierna uprizoritev in vsaj ena ponovitev v občini
Gostovanje v krajih izven občine (točkuje se vsak nastop)
Krajši dramski nastop v sklopu drugih javnih prireditev v občini (točkuje se
vsak nastop)
Udeležba na tekmovanjih, srečanjih:
območni, regijski nivo
državni nivo
Organizacija enodnevne intenzivne vaje (8 ur)
Organizacija tridnevne (vikend vaje v namestitvenem objektu)
Izobraževanje s področja delovanja društva (točkuje se vsako
izobraževanje, max. 3 izobraževanja)

Število točk

10
20
30
20
5
10
20
40
10
25
10

10
20
30
40
10
5
15
30
10
25
10
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2.3.
2.3.1.
2.3.2.

Likovna in fotografska dejavnost
Organizacija vodenih likovnih/foto delavnic z mentorjem (najmanj 5 na leto)
Postavitev samostojne pregledne razstave likovnih/ fotografskih in drugih
del (za vsako razstavo v občini)

10
5

2.4.
2.4.1.

Literarna dejavnost
Vsaka posamezna izvedba literarnega večera, predavanja, projekcije,
predstavitve knjige, postavitve razstave idr.

10

2.5.
2.5.1.

Zbirateljska dejavnost
Vsaka posamezna postavitev razstave

20

2.6.
2.6.1.
2.6.2.

Ohranjanje kulturne dediščine
Priložnostna razstava ali predstavitve (za vsako razstavo v občini)
Izobraževanje (točkuje se vsako izobraževanje, max. 3 izobraževanja)

5
10

Pogoji:
društvo vodi evidenco vaj in prisotnosti po datumih,
izvedbo posameznih aktivnosti izvajalec dokazuje s predložitvijo programskega lista
(koncertnega / gledališkega / razstavnega itd.) iz katerega je razviden izveden program z
oglasnim materialom (vabilo / plakat / oglas v časopisu, v elektronskih medijih ….), z medijskimi
zapisi (članki) o izvedbi,
izvedene aktivnosti so upravičene do sofinanciranja, če so bile vključene v koledar dogodkov na
spletni strani JZ za turizem in kulturo Rogaška Slatina,
razni manjši nastopi v občini in izven nje pomeni tudi nastop na prireditvi drugega organizatorja,
izvedba najmanj treh skladb, v to skupino ne štejejo nastopi na dogodkih v domovih za starejše
in drugih zavodskih dogodkih ter petje pri maši,
društvo ustrezno dokumentira udeležbo na revijah, tekmovanjih, festivalih s selektorskimi izbori
s pridobljenimi potrdili o udeležbi in pridobljenimi strokovnimi ocenami,
kot sezona se lahko upošteva obdobje od 1. oktobra preteklega leta do 30. septembra tekočega
leta, če obdobje tekočega koledarskega leta ni primerno glede na naravo dejavnosti.
Merilo:
3.1.
Kakovost skupin
1. kakovostna skupina
2. kakovostna skupina
3. kakovostna skupina

Število točk
50
30
10

Pogoji:
1. kakovostna skupina – redni nastopi na prireditvah visoke kakovostne ravni in odmevni
mednarodni dosežki,
2. kakovostna skupina – povprečna kakovost na ravni občine, redni nastopi na občinskih
prireditvah,
3. kakovostna skupina – občasni nastopi na občinskih in krajevnih prireditvah
Merilo:
4.1.
Materialni stroški, ki so namenjeni pokrivanju obratovalnih stroškov
prostorov (elektrika, ogrevanje, komunalne storitve)
do 200 EUR stroškov na leto
od 201 EUR do 450 EUR stroškov na leto
nad 450 EUR stroškov na leto

Število točk
30
60
90

Pogoji:
društvo vlogi priloži pogodbo o najemu prostorov in račune, ki dokazujejo materialne stroške za
preteklo leto
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Kulturni projekti
Merilo:
5.1.
Prireditve
5.1.1. Raven prireditve
občinska
medobčinska
5.1.2. Število nastopajočih izvajalcev
po 3 točke za vsakega različnega izvajalca
5.1.3. Strošek gostujočega izvajalca kulturnega programa
5.1.4. Pomembnost projekta za občino
5.1.5. Inovativnost projekta
5.1.6. Raznolikost projekta

Število točk
do 20
do 30
do 30
do 50
do 10
do 20
do 20

Pogoji:
vlagatelj predloži opis in finančno konstrukcijo načrtovane prireditve,
vlagatelj je upravičen do izplačila sredstev šele po izvedbi načrtovanega projekta, kar dokazuje s
predložitvijo: obračuna stroškov in virov financiranja, fotokopij računov in potrdil o plačilu,
programskega lista, iz katerega je razviden izvedeni program, oglasnega materiala (vabilo/
plakat/ oglas v časopisu, elektronskih medijih …), medijskih zapisih (članki o izvedbi),
izvedene aktivnosti so upravičene do sofinanciranja, če so bile vključene v koledar dogodkov na
spletni strani JZ za turizem in kulturo Rogaška Slatina,
znesek sofinanciranja ne sme presegati zneska dokazljivih stroškov.
Upravičeni stroški: stroški izvajalcev, uporaba objekta oz. prostora za izvedbo prireditve, stroški za
tehnično izvedbo projekta, stroški za obveščanje in organizacijo.
Merilo:
6.1.
Založniški projekti
6.1.1. Izid priložnostnega ali tematskega zbornika v minimalni nakladi 100 izvodov
obseg do 100 strani
obseg nad 100 strani
6.1.2. Izid literarnega dela v minimalni nakladi 100 izvodov
6.1.3. Izid CD ali DVD nosilca v minimalni nakladi 100 izvodov

Število točk
do 30
do 50
do 30
do 30

Pogoji:
vlagatelj predloži opis in finančno konstrukcijo načrtovanega založniškega projekta,
vlagatelj je upravičen do izplačila sredstev šele po izvedbi načrtovanega projekta, kar dokazuje s
predložitvijo: dokaznega izvoda, obračuna stroškov in virov financiranja, fotokopij računov in
potrdil o plačilu,
znesek sofinanciranja ne sme presegati zneska dokazljivih stroškov.
Merilo:
7.1.
Nakup opreme in osnovnih sredstev
7.1.1. Nakup opreme oz. osnovnih sredstev je:
ključnega pomena za delovanje izvajalca oz. pomembna za širši
kulturni prostor
manj pomembna za delovanje izvajalca
7.1.2. Število članov izvajalca
od 1 do 10 članov
od 11 do 20 članov
od 21 do 30 članov
31 članov in več

Število točk

do 40
do 20
10
15
20
25
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Pogoji:
vlagatelj predloži opis in finančno konstrukcijo načrtovane nabave opreme oz. osnovnega
sredstva ali uradnih oblačil,
vlagatelj je upravičen do izplačila sredstev šele po izvedbi načrtovanega projekta, kar dokazuje s
predložitvijo: obračuna stroškov in virov financiranja, fotokopij računov in potrdil o plačilu,
znesek sofinanciranja ne sme presegati zneska dokazljivih stroškov.
Upravičeni stroški: nabava opreme oz. osnovnih sredstev za izvajanje dejavnosti in uradnih oblačil
društva.
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SLOVENJ GRADEC
1040.

Odlok o turističnem vodenju na turističnem
območju Mestne občine Slovenj Gradec

Na podlagi 13. in 39. člena Zakona o spodbujanju razvoja
turizma (Uradni list RS, št. 13/18: ZSRT-1), 17. člena Zakona
o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16,
15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE in 5/21
– odl. US; ZP-1), 17. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 91/20 – UPB-3) je Mestni svet Mestne
občine Slovenj Gradec na 31. redni seji dne 23. 3. 2022 sprejel

ODLOK
o turističnem vodenju na turističnem območju
Mestne občine Slovenj Gradec
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se za območje Mestne občine Slovenj
Gradec določa pogoje za opravljanje dejavnosti turističnega
vodenja v Mestni občini Slovenj Gradec.
2. člen
Dejavnost lokalnega turističnega vodenja je strokovno vodenje obiskovalcev na območju Mestne občine Slovenj Gradec.
3. člen
(1) Izvajanje lokalne turistične vodniške službe po tem
odloku pomeni spremljanje in vodenje domačih in tujih obiskovalcev, razkazovanje in strokovno pojasnjevanje naravnih in
kulturnih znamenitosti, zgodovinskih spomenikov, pomembnih
dogodkov, umetniških del, etnografskih in drugih znamenitosti
na območju Mestne občine Slovenj Gradec.
(2) Lokalno turistično vodniško službo na območju Mestne
občine Slovenj Gradec organizira in vodi Turistično informacijski center Slovenj Gradec v okviru Javnega zavoda za turizem,
šport, mladinske in socialne programe Spotur Slovenj Gradec
(v nadaljevanju Javni zavod Spotur).
(3) Zaradi lažjega razumevanja je v besedilu odloka uporabljana moška slovnična oblika, razume pa se smiselno v
obeh oblikah spola.
II. OPREDELITEV POJMA TURISTIČNEGA VODNIKA
4. člen
(1) Po tem odloku je turistični vodnik za turistično območje Mestne občine Slovenj Gradec fizična oseba, ki je za to
strokovno usposobljena in je vpisana v register vodnikov, ki
ga za Mestno občino Slovenj Gradec vodi Javni zavod Spotur.
Turistični vodnik za turistično območje Mestne občine Slovenj
Gradec domačim in tujim obiskovalcem razkazuje in strokovno pojasnjuje naravne in kulturne zanimivosti, zgodovinske,
etnografske in kulinarične posebnosti ter druge znamenitosti v
Mestni občini Slovenj Gradec.
(2) Dejavnost turističnega vodenja lahko na turističnem
območju opravlja tudi oseba, ki se izkazuje z licenco Gospodarske zbornice Slovenije za turističnega vodnika.
(3) Strokovni delavci v muzejih, galerijah, turistično informacijskem centru, šolah, cerkvah in drugih objektih, v katerih
opravljajo delo vodnika v okviru svoje redne zaposlitve, planinski in jamski vodniki, vodniki po učnih, gozdnih in kolesarskih
poteh niso turistični vodniki za turistično območje Mestne občine Slovenj Gradec.
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III. STROKOVNA USPOSOBLJENOST TURISTIČNEGA
VODNIKA ZA TURISTIČNO OBMOČJE MESTNE
OBČINE SLOVENJ GRADEC IN POGOJI
ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI
5. člen
Turistični vodnik za turistično območje Mestne občine
Slovenj Gradec mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima najmanj srednjo stopnjo strokovne izobrazbe
(V. stopnja),
– ima pridobljeno znanje vsaj enega tujega jezika za stopnjo najmanj srednje strokovne izobrazbe (V. stopnja), (znanje
se dokazuje s spričevalom ali s potrdilom o uspešno zaključenem tečaju tujega jezika),
– ima uspešno opravljen preizkus strokovnega usposabljanja za turističnega vodnika za turistično območje Mestne
občine Slovenj Gradec,
– je vpisan v register turističnih vodnikov za turistično
območje Mestne občine Slovenj Gradec.
– Turistični vodnik, ki ima licenco Gospodarske zbornice
Slovenije, se lahko z izpolnjevanjem pogojev iz prvih treh alinej
tega člena, vpiše v register turističnih vodnikov za turistično
območje Mestne občine Slovenj Gradec.
6. člen
Pri izpolnitvi zahtevanih pogojev iz 5. člena bo kandidat
pridobil izkaznico za opravljanje lokalne turistične vodniške
službe za lokalno območje Mestne občine Slovenj Gradec izdajatelja Javnega zavoda Spotur, ki je s strani Mestne občine
Slovenj Gradec pooblaščen za organizacijo izobraževanja.
7. člen
(1) Javni zavod Spotur po pooblastilu Mestne občine Slovenj Gradec organizira in koordinira usposabljanje za turistične
vodnike za turistično območje Mestne občine Slovenj Gradec,
izvaja pa ga izobraževalna ustanova, ki jo izbere Javni zavod
Spotur. Po zaključnem tečaju usposabljanja kandidatov za turistične vodnike za turistično območje Mestne občine Slovenj
Gradec se opravi preizkus znanja, ki ga ocenjuje strokovno
usposobljena komisija, ki jo s sklepom imenuje Javni zavod
Spotur.
(2) Oseba, ki ni uspešno opravila strokovnega preizkusa znanja, lahko v roku 30 dni ponovno pristopi k preizkusu
znanja.
8. člen
Izkaznica iz 6. člena tega odloka vsebuje:
– ime, priimek in kraj stalnega prebivališča vodnika,
– fotografijo vodnika,
– kraj in datum izdaje izkaznice ter veljavnost izkaznice,
– žig in podpis odgovorne osebe ter
– zaporedno evidenčno številko iz registra.
IV. REGISTER TURISTIČNIH VODNIKOV
TURISTIČNEGA OBMOČJA
9. člen
(1) Osebe, ki jim je bilo izdano potrdilo o strokovni usposobljenosti za turističnega vodnika za turistično območje Mestne občine Slovenj Gradec, se morajo pred začetkom izvajanja dejavnosti vpisati v register turističnih vodnikov za turistično
območje Mestne občine Slovenj Gradec, ki ga vodi Javni zavod
Spotur. Z vpisom pridobijo naziv »Turistični vodnik za turistično
območje Mestne občine Slovenj Gradec«.
(2) Seznam turističnih vodnikov je javen in dostopen na
spletni strani Javnega zavoda Spotur. Seznam obsega najmanj
ime in priimek turističnega vodnika in navedbo tujega jezika, v
katerem lahko izvaja vodenje.
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10. člen
Register turističnih vodnikov turističnega območja Mestne
občine Slovenj Gradec vsebuje naslednje podatke:
– zaporedno evidenčno številko,
– datum vpisa,
– ime in priimek,
– naslov stalnega prebivališča, številko telefona ter
e-naslov,
– podatke o znanju tujih jezikov,
– matično in davčno številko,
– podatke o številu ur vodenja za preteklo leto,
– dokazila o strokovnem znanju in usposobljenosti.
11. člen
(1) Po vpisu v register turistični vodniki za turistično območje Mestne občine Slovenj Gradec pridobijo licenco z veljavnostjo treh let. Po preteku 3 let se mu licenca lahko podaljša za
naslednje 3-letno obdobje v primeru, da je imel v tem obdobju
opravljenih najmanj 20 ur vodenj ter na njegovo delo turističnega vodnika ni bilo več kot treh utemeljenih pritožb. Opravljene
ure vodenja dokazuje z dnevnikom vodenja, ki ga turistični
vodnik za turistično območje Mestne občine Slovenj Gradec
prejme ob vpisu v register.
(2) Stroške izobraževanja ter stroške vpisa (izkaznice) v
register turističnih vodnikov krije turistični vodnik sam, v kolikor
ni dogovorjeno drugače.
12. člen
(1) Dejavnost turističnega vodenja lahko opravlja samo
turistični vodnik, ki ima veljavno licenco in se ravna po določilih Kodeksa turističnega vodnika. Pri vodenju morajo turistični
vodniki na vidnem mestu nositi veljavno izkaznico, ki jo izda
pooblaščena organizacija, in voditi dnevnik vodenja, kjer je
navedeno, kdo je naročil vodenje, program in trajanje vodenja,
koliko obiskovalcev je bilo vodeno v posameznem vodenju, kraj
oziroma država, od koder so obiskovalci.
(2) Po končanem vodenju naročnik vodenja podpiše
dnevnik vodenja, kar velja kot dokazilo o opravljeni storitvi.
V. IZVAJANJE, NAROČILO IN EVIDENCA
TURISTIČNIH VODENJ
13. člen
(1) Lokalna turistična vodenja se izvajajo v okviru standardnih in naročenih vodenj. Naročila za vodenje sprejema
Turistično informativni center Slovenj Gradec oziroma Javni
zavod Spotur. V kolikor turistični vodniki za turistično območje
Mestne občine Slovenj Gradec sprejmejo naročilo za vodenje
neposredno oziroma od drugih naročnikov, morajo vodenje v
roku sedmih dni prijaviti Javnemu zavodu Spotur.
(2) Storitve turističnega vodenja za turistično območje
Mestne občine Slovenj Gradec se zaračunavajo po sprejetem
letnem ceniku, ki ga vsako leto potrdi svet Javnega zavoda
Spotur. Javni zavod Spotur in turistični vodnik za turistično
območje Mestne občine Slovenj Gradec/naročnik medsebojna
plačilna in druga razmerja urejata neposredno skladno z zakonskimi predpisi in drugimi veljavnimi akti.
(3) Turistični vodniki za turistično območje Mestne občine
Slovenj Gradec za opravljeno vodenje prejmejo plačilo s strani
pristojne lokalne turistične vodniške službe (Javni zavod Spotur), v kolikor je bilo vodenje naročeno preko slednje.
(4) Plačilo se opravi na podlagi števila ur vodenja, razvidnih iz dnevnika vodenja. Predložena in potrjena evidenca
opravljenih ur vodenja je podlaga za izplačilo in se arhivira.
14. člen
(1) Javni zavod Spotur na osnovi poročila turističnega vodnika za turistično območje Mestne občine Slovenj Gradec vodi
evidenco o opravljenih turističnih vodenjih, ki jo v obliki letnega
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poročila posreduje Mestni občini Slovenj Gradec. Poročilo odda
turistični vodnik za turistično območje Mestne občine Slovenj
Gradec v obliki kopije evidence v dnevniku vodenja, in sicer
praviloma v roku 7 dni po opravljenem vodenju, najpozneje pa
do konca meseca, ko je vodenje potekalo.
(2) Za kvalitetno opravljeno vodenje se šteje, če v roku
15 dni po opravljenem vodenju ni pisnih pritožb s strani obiskovalcev/uporabnikov vodenja. Če pisna pritožba prispe, se o
njej obvesti turističnega vodnika za turistično območje Mestne
občine Slovenj Gradec, ki je vodenje opravljal. Ta se mora v
roku 8 dni pisno odzvati na pritožbo. O utemeljenosti pritožbe
odloča pooblaščena oseba Javnega zavoda Spotur.
VI. NADZOR
15. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja Medobčinski inšpektor in redarstvo, razen če zakon ne določa
drugače.
16. člen
(1) Z globo 200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če opravlja poklic turističnega vodnika brez opravljenega
preizkusa znanja iz prvega odstavka 7. člena tega odloka.
(2) Z globo 50 eurov se za prekršek kaznuje posameznik,
če med opravljanjem dejavnosti turističnega vodnika ne nosi
izkaznice turističnega vodnika na vidnem mestu v skladu s
prvim odstavkom 12. člena tega odloka.
(3) Z globo 200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če opravlja poklic turističnega vodnika za turistično
območje, ne da bi izpolnjeval pogoje iz 5. člena tega odloka.
(4) Zbrane globe so občinski prihodek in se namensko
porabijo za spodbujanje razvoja turizma v Mestni občini Slovenj
Gradec
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
(1) Pristojni organ začne z vodenjem registra turističnih
vodnikov za turistično območje Mestne občine Slovenj Gradec
po objavi odloka v Uradnem listu RS.
(2) Osebe, ki so ob uveljavitvi tega odloka že opravljale
dejavnost turističnega vodenja na območju Mestne občine
Slovenj Gradec, so dolžne v roku treh mesecev od uveljavitve
tega odloka Javnemu zavodu Spotur za vodenje registra posredovati dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 5. člena tega odloka
zaradi vpisa v register.
(3) Če osebe iz drugega odstavka tega člena ne posredujejo v tem roku zahtevanih podatkov za vpis v register, se po
preteku tega roka ne smejo več ukvarjati z dejavnostjo turističnega vodenja v Mestni občini Slovenj Gradec.
18. člen
Javni zavod Spotur v roku 30 dni od začetka veljavnosti
tega odloka:
– vzpostavi register turističnih vodnikov za turistično območje Mestne občine Slovenj Gradec,
– pripravi obrazec prijave v register,
– pripravi program strokovnega usposabljanja za opravljanje turističnega vodenja na območju MOSG,
– določi obliko in vsebino izkaznice za turistične vodnike,
– pripravi nalog, ki ga bo izdajal vodnikom za vodenje,
– oblikuje obrazec za vodenje evidence o letnih opravljenih turističnih vodenjih,
– oblikuje dnevnik, ki ga vodnik izpolnjuje za vsako posamezno vodenje,
– zagotovi ostale pogoje za uresničevanje določb tega
odloka, ki so v njegovi pristojnosti.
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19. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o pogojih
opravljanja dejavnosti turističnih vodnikov na turističnem območju Mestne občine Slovenj Gradec, Uradni list RS, št. 96/05 z
dne 28. 10. 2005.
20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0011/2021
Slovenj Gradec, dne 23. marca 2022
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Tilen Klugler

1041.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o določitvi volilnih enot v Mestni občini
Slovenj Gradec

Na podlagi 20. in 22. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) ter
17. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list
RS, št. 91/20 – UPB3) je Mestni svet Mestne občine Slovenj
Gradec na 31. redni seji dne 23. 3. 2022 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi
volilnih enot v Mestni občini Slovenj Gradec
1. člen
V Odloku o določitvah volilnih enot v Mestni občini Slovenj
Gradec (Uradni list št. 76/08 – UPB1, v nadaljevanju odlok) se v
1. in 2. členu besedilo »Občinski svet« nadomesti z besedilom
»Mestni svet«.
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ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi četrtnih in vaških
skupnosti v Mestni občini Slovenj Gradec
1. člen
V Odloku o ustanovitvi četrtnih in vaških skupnosti v
Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list št. 76/08 – UPB1, v
nadaljevanju odlok) se v naslovu odloka, v naslovu drugega,
tretjega, četrtega, petega in sedmega poglavja ter v 1., 2., 3.,
4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 26., 27., 28., 29., 35., 39.,
41. in 43. členu besedilo »četrtna skupnost« v vseh navedenih
sklonih in številih nadomesti z besedilom »mestna četrt«, v
ustreznem sklonu in številu.
2. člen
V 34., 44. in 46. členu odloka se besedilo »občinski svet«
v vseh navedenih sklonih nadomesti z besedilom »mestni
svet«, v ustreznem sklonu.
3. člen
V 5., 6., 7., 30., 31., 32., 33., 34., 36., 37., 40., 42., 43.,
44., 45. in 46. členu odloka se doda besedilo »mestne četrti
oziroma vaške« v ustreznem sklonu in številu.
4. člen
V 31. členu odloka se v drugem stavku za besedilom z
večino doda besedilo »opredeljenih«.
5. člen
V 37. členu odloka se besedilo »zahtevata najmanj 2 člana« nadomesti z besedilom »zahteva najmanj polovica članov
sveta«.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2006
Slovenj Gradec, dne 23. marca 2022
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Tilen Klugler

2. člen
V 2. členu odloka se besedilo »Četrtnih skupnosti« nadomesti z besedilom »Mestnih četrti«, besedilo »občinskega
sveta« pa se nadomesti z besedilom »mestnega sveta«.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 006-07/2004
Slovenj Gradec, dne 23. marca 2022
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Tilen Klugler

1042.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi četrtnih in vaških skupnosti
v Mestni občini Slovenj Gradec

Na podlagi 6., 17. in 61. člena Statuta Mestne občine
Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 91/20 – UPB3) je Mestni
svet Mestne občine Slovenj Gradec na 31. seji dne 23. 3. 2022
sprejel

1043.

Sklep o začetku priprave Občinskega
podrobnega prostorskega načrta za del
območja LE-20 v Mestni občini Slovenj Gradec

Na podlagi 110. člena v povezavi s 119. členom Zakona
o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in na
podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 91/20 – UPB3) je župan Mestne občine Slovenj
Gradec sprejel

SKLEP
o začetku priprave Občinskega podrobnega
prostorskega načrta za del območja LE-20
v Mestni občini Slovenj Gradec
1. člen
(splošno)
(1) S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja
LE-20 v Mestni občini Slovenj Gradec, določenega z Občinskim prostorskim načrtom Mestne občine Slovenj Gradec (v
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nadaljnjem besedilu OPPN), ter potrdijo izhodišča za pripravo
OPPN.
(2) Izhodišča za OPPN so pripravljena v skladu s 108. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v
nadaljevanju ZUreP-2). Pri oblikovanju izhodišč je bilo zagotovljeno sodelovanje zainteresirane javnosti.
2. člen
(območje in predmet načrtovanja)
(1) Ureditveno območje načrtovane prostorske ureditve je
veliko približno 3183,54 m2 in obsega parcele št. 587/3, 587/4,
587/5, 587/6, 587/7 in 587/8 – del, vse k.o. Legen (851), ki
spadajo v enoto urejanja prostora z oznako LE-20 in imajo v
Občinskem prostorskem načrtu (v nadaljnjem besedilu OPN)
določeno podrobnejšo podrobno namensko rabo prostora Sse
– prostostoječa gradnja enodružinskih hiš.
(2) Območje ureditvenega območja se lahko v postopku
izdelave OPPN spremeni in dopolni, če je sprememba smiselna in bistveno ne spreminja vsebine tega sklepa.
(3) Razloge za pripravo OPPN predstavlja potreba po ureditvi območja ter sprejetju podrobnejših izvedbenih pogojev za
gradnjo individualnih stanovanjskih objektov, zunanjo ureditev
ter za priključevanje na prometno, komunalno, energetsko in
ostalo infrastrukturo na tem območju.

Št.

(1) Strokovne rešitve se pridobijo v skladu z določili
ZUreP-2 ter na osnovi obstoječe veljavne prostorske dokumentacije OPN Mestne občine Slovenj Gradec, strateških dokumentov, analize prostora, smernic nosilcev urejanja prostora
ter ob upoštevanju programskih izhodišč in pobude na predmetnem območju.
(2) OPPN se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z
določili veljavne prostorske zakonodaje. Pri izdelavi strokovnih
podlag in OPPN je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva s področja prostorskega
razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave.
4. člen
(postopek priprave in sprejetja OPPN)
Priprava in sprejem OPPN bosta potekala po rednem
postopku priprave OPPN, določenem v 119. členu Zakona o
urejanju prostora (ZUreP-2).
5. člen
(roki za pripravo OPPN)
(1) Okvirni roki posameznih faz v postopku priprave
OPPN so:

Pridobitev mnenj NUP na osnutek OPPN in uskladitev s pristojnimi nosilci
urejanja prostora
Priprava dopolnjenega osnutka in dopolnjenega OP (v primeru postopka
CPVO)
Javna obravnava ter razgrnitev dopolnjenega osnutka in dopolnjenega OP
(v primeru postopka CPVO)
Sprejetje stališč do pripomb in predlogov javnosti ter objava stališč
na krajevno običajen način
Priprava predloga OPPN in dopolnjenega OP (v primeru postopka CPVO)
Pridobitev mnenj NUP k predlogu
Priprava usklajenega predloga
Sprejem usklajenega predloga OPPN na OS in objava v uradnem glasilu

(nosilci urejanja prostora)
(1) V postopku priprave OPPN sodelujejo naslednji nosilci
urejanja prostora (NUP):
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (za CPVO),
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana,
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3. člen

Izdelava strokovnih podlag in priprava osnutka OPPN in okoljskega poročila
(nadaljnjem v besedilu OP) v primeru postopka CPVO

6. člen

Stran

(način pridobitve strokovnih rešitev)

Faza
Priprava in uskladitev ter objava izhodišč, pobude in priprava sklepa
o pripravi OPPN
Pridobitev identifikacijske številke prostorskega akta in pridobitev mnenj
nosilcev urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu NUP) o verjetnosti
pomembnejših vplivov OPPN na okolje ter pridobitev konkretnih smernic NUP
Pridobitev odločbe o potrebnosti izdelave celovite presoje vplivov na okolje
(v nadaljevanju CPVO)

(2) Navedeni roki za priprave posameznih faz se lahko
zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku spremenijo.
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Okvirni roki izvedbe aktivnosti
Marec 2022
30 dni
21 dni
20 dni po pridobitvi CPVO odločbe in vseh
potrebnih strokovnih podlag (v primeru CPVO
tudi okoljskega poročila)
30 dni
20 dni po pridobitvi in uskladitvi mnenj z NUP
30 dni
15 dni po končani javni razgrnitvi
15 dni po sprejemu stališč do pripomb iz javne
razgrnitve
30 dni
15 dni po pridobitvi pozitivnih mnenj vseh
nosilcev urejanja prostora
Glede na razpisane seje občinskega sveta

– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike
Slovenije za vode, Sektor za območje Drave, Krekova ulica 17,
2000 Maribor,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana,
– Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, Podbreška
cesta 20 A, 2000 Maribor,
– Elektro Celje, za PE Slovenj Gradec, Vrunčeva 2a,
3000 Celje,

Stran
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– Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec, Pameče 177 A, 2380 Slovenj Gradec,
– Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 5, Slovenj Gradec,
– Telekom Slovenije d.d., Titova c. 38, 2000 Maribor,
– Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21,
1000 Ljubljana.
(2) V postopek priprave prostorskega akta se lahko vključi
tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave
OPPN ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno
področje, ki ga obravnava izvedbeni akt.
7. člen
(vključevanje javnosti)
(1) Javnost se seznani s sklepom o pripravi OPPN z
objavo v Uradnem listu Republike Slovenije in z objavo sklepa
in izhodišč za pripravo OPPN na spletni strani Mestne občine
Slovenj Gradec.
(2) Javnost se seznani z načrtovanimi rešitvami v dopolnjenem osnutku OPPN v času javne razgrnitve, ki traja
30 dni. OPPN se predstavi in obravnava na javni obravnavi. V
času javne razgrnitve in javne obravnave lahko javnost poda
pripombe na načrtovane ureditve. Pripombe bodo preučene
in stališča do pripomb bodo javno objavljena na spletni strani
Mestne Občine Slovenj Gradec.
8. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave akta)
Izdelavo OPPN in vseh morebitnih strokovnih podlag ter
idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora,
vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka CPVO
(v kolikor bo CPVO potrebna), bodo financirali lastniki/investitorji.
9. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
na spletnih straneh Mestne občine Slovenj Gradec ter začne
veljati naslednji dan po objavi.
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lokacijske preveritve je izdelalo podjetje SITUS d.o.o., Agencija
za prostorski inženiring, Gorkega 1, 2000 Maribor pod številko
20210611. Identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki
prostorskih aktov je 2647.
2. člen
Lokacijska preveritev se nanaša na preveritev možnosti
razširitve stavbnega zemljišča razpršene poselitve na kmetijska
zemljišča v površini 389,36 m², na zemljišču s parc. št. 1141,
1142 in 1145/1, vse k.o. 847-Vrhe, v Mestni občini Slovenj
Gradec, na delu enote urejanja prostora OK-148, opredeljene
z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine
Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 65/17).
Obseg in oblika stavbnega zemljišča se za namen gradnje
stanovanjskega objekta preoblikuje tako kot izhaja iz Elaborata
lokacijske preveritve iz 1. člena tega sklepa.
3. člen
Občina podatek o spremenjeni obliki in velikosti stavbnih
zemljišč vnese v evidenco stavbnih zemljišč, ob naslednjih
spremembah in dopolnitvah OPN pa jo ustrezno prikaže v
grafičnem prikazu namenske rabe prostora.
4. člen
Skladnost nameravanega posega na območju lokacijske
preveritve se preverja na podlagi tega sklepa in grafičnega
prikaza elaborata lokacijske preveritve iz 1. člena tega sklepa
ter na podlagi mnenj nosilcev urejanja prostora k elaboratu
lokacijske preveritve.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-0018/2021
Slovenj Gradec, dne 23. marca 2022
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Tilen Klugler

Št. 350-0002/2022
Slovenj Gradec, dne 28. marca 2022
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Tilen Klugler

1044.

Sklep o lokacijski preveritvi za določitev
obsega stavbnega zemljišča pri posamični
poselitvi na območju EUP OK-148 v OPN
Mestne občine Slovenj Gradec; ID. št. 2647

Na podlagi prve alineje 127. člena ter 128. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2,
27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF,
14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1
in 30/18) in 17. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec
(Uradni list RS, št. 91/20 – UPB-3) je Mestni svet Mestne občine
Slovenj Gradec na 31. redni seji dne 23. 3. 2022 sprejel

SKLEP
o lokacijski preveritvi za določitev obsega
stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi
na območju EUP OK-148 v OPN Mestne občine
Slovenj Gradec; ID. št. 2647
1. člen
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev za določitev
obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na območju
EUP OK-148 v OPN Mestne občine Slovenj Gradec. Elaborat

1045.

Sklep o soglasju k zadolžitvi Zavoda
Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško
in Koroško v letu 2022: (št. 17.4)

Na podlagi 88. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 –
ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415,
38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819,
13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE,
89/20, 195/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 174/20 –
ZIPRS2122, 15/21 – ZDUOP, 187/21 – ZIPRS2223), 10.g člena
Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07
– odl. US, 57/08, 94/10 – ZIU, 36/11, 40/12 – ZUJF, 104/12
– ZIPRS1314, 101/13 – ZIPRS1415, 14/15 – ZIPRS1415-D,
14/15 – ZUUJFO, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718,
71/17, 21/18 – popr., 61/20 – ZDLGPE, 80/20 – ZIUOOPE,
174/20 – ZIPRS2122, 189/20 – ZFRO, 187/21 – ZIPRS2223,
207/21) in 17. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec
(Uradni list RS, št. 91/20 – UPB 3) je Mestni svet Mestne občine
Slovenj Gradec na 31. redni seji dne 23. 3. 2022 sprejel

SKLEP
o soglasju k zadolžitvi Zavoda Energetska
agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško
v letu 2022: (št. 17.4)
1. člen
Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec izdaja soglasje k zadolžitvi Zavoda Energetska agencija za Savinjsko,
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Šaleško in Koroško, s sedežem v Velenju, Koroška cesta 37/a,
v višini 400.000 EUR za nakup stavbnega zemljišča ID znak
parcela 964 398/7, ID znak parcela 964 398/8, ID znak parcela
964 398/2, ID znak parcela 964 399/6, ID znak parcela 964
400, ID znak parcela 964 401/3 in ID znak parcela 964 401/5,
znotraj ureditvenega območja mesta Velenje, v skupni velikosti
18.990 m2, pri čemer višina anuitet v posameznem letu odplačila ne sme preseči 210.000 EUR.
2. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 032-0006/2022
zveza spis št. 478-26/2022
Slovenj Gradec, dne 23. marca 2022
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Tilen Klugler

Št.
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SKLEP
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi
volilnih enot v četrtnih in vaških skupnostih
v Mestni občini Slovenj Gradec
1. člen
V Sklepu o določitvi volilnih enot v četrtnih in vaških
skupnostih v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS,
št. 76/08 – UPB-1, 47/10, v nadaljevanju sklep) se v naslovu
sklepa in v 1., 2., 3., 4., 5. in 6. členu besedilo »četrtna skupnost« v vseh navedenih sklonih in številih nadomesti z besedilom »mestna četrt«, v ustreznem sklonu in številu.
2. člen
V 2., 3., 4., 5. in 6. členu sklepa se besedilo »skupnosti«
nadomesti z besedilom »mestne četrti«.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2006
Slovenj Gradec, dne 23. marca 2022

1046.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra:
(št. 17.1)

Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Slovenj
Gradec (Uradni list RS, št. 91/20 – UPB3), Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 31/18) v zvezi z razpolaganjem s stvarnim nepremičnim
premoženjem v lasti Mestne občine Slovenj Gradec, je Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec na 31. redni seji dne
23. 3. 2022 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 17.1)
1) S tem sklepom se izbriše status javnega dobra na
zemljišču s parc. št. 1320/13 k.o. 851 – Legen (ID 6847557),
in na zemljišču s parc. št. 1320/14 k.o. 851 – Legen
(ID 6847558).
2) Nepremičnini iz prve točke tega sklepa prenehata imeti
značaj javnega dobra in postaneta last Mestne občine Slovenj
Gradec.
3) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-0006/2022
zveza spis št. 478-62/2022
Slovenj Gradec, dne 23. marca 2022
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Tilen Klugler

1047.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o določitvi volilnih enot v četrtnih in vaških
skupnostih v Mestni občini Slovenj Gradec

Na podlagi 6., 17. člena Statuta Mestne občine Slovenj
Gradec (Uradni list RS, št. 91/20 – UPB3) je Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec na 31. redni seji dne 23. 3. 2022
sprejel

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Tilen Klugler

ŠENTJUR
1048.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za del naselja Hruševec – EUP ŠE190/1,
ŠE190/2 in ŠE189

Občinski svet Občine Šentjur je na podlagi četrtega odstavka 115. člena v povezavi s prvim odstavkom 119. člena ter
tretjega odstavka 268. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US), 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno
prečiščeno besedilo in 54/16) ter Sklepa o pripravi občinskega
podrobnega prostorskega načrta Hruševec (EUP ŠE190/1,
ŠE190/2 in ŠE189), kot spremembe in dopolnitve zazidalnega
načrta Hruševec S12-R, št. 3505-0004/2017 (261) z dne 17. 9.
2019, na 15. redni seji dne 22. marca 2022 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za del naselja Hruševec – EUP ŠE190/1, ŠE190/2
in ŠE189
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
odloka o zazidalnem načrtu Hruševec S12-R kot občinskega
podrobnega prostorskega načrta za del območja naselja Hruševec, enota urejanja prostora ŠE 190/1, ŠE 190/2 in ŠE 189 v
Občini Šentjur, ki ga je izdelal Arhitekt Šmid d.o.o., Maribor pod
številko projekta 7-010119 v mesecu juniju 2021 (v nadaljnjem
besedilu: SD OPPN).
2. člen
SD OPPN obsegajo besedilo in kartografski del. Izdelana
sta v digitalni in analogni obliki. Spremembe in dopolnitve so
sestavljene iz naslednjih delov:

Stran
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A. ODLOK O SD OPPN
B. KARTOGRAFSKI DEL SD OPPN
1. Izsek iz OPN Občine Šentjur
M 1:5000
2. Pregledna karta s prikazom območja
obdelave
M 1:1000
3. Ureditvena situacija
M 1:1000
4. Situacija prometne ureditve
M 1:1000
5. Ureditvena situacija komunalne
in energetske infrastrukture
M 1:1000
6. Načrt parcelacije s količbenimi točkami
M 1:1000
7. Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo
ter varstvo pred naravnimi nesrečami
M 1:2000
8. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi
območji
M 1:1000
C. PRILOGE
Priloge k SD OPPN so:
i. Obrazložitev in utemeljitev SD OPPN
ii. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
iii. Izhodišča za pripravo SD OPPN
iv. Povzetek za javnost
II. OPIS MEJE OBMOČJA
3. člen
Meja območja se ne spreminja.
III. FUNKCIJE OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO
4. člen
V besedilu 4. člena ZN se izbriše stavek »Območje kvalitetno dopolnjujeta centralno locirana večnamenska ploščad in
zelene javne površine«.
V besedilu 5. člena ZN se izbriše tretja in četrta alineja
prvega odstavka ter druga alineja drugega odstavka.
IV. POGOJI ZA OBLIKOVANJE OBMOČJA, OBJEKTOV
IN NAPRAV TER DRUGIH POSEGOV V PROSTOR
5. člen
V 6. členu se izbrišejo vse alineje prvega odstavka in
nadomestijo z naslednjim besedilom:
»– severno podobmočje FCS, ki zajema tri večstanovanjske objekte (VSO S01, VSO S02, VSO S03)
– osrednje zahodno podobmočje FCOZ, ki zajema devet
individualnih stanovanjskih objektov (ESO OZ01, ESO OZ02,
ESO OZ03, ESO OZ04, ESO OZ05, ESO OZ06, ESO OZ07,
ESO OZ08, ESO OZ09)
– osrednje vzhodno podobmočje FCOV z enim večstanovanjskim objektom (VSO OV01)
– južno podobmočje FCJ s tremi večstanovanjskimi
in devetimi individualnimi stanovanjskimi objekti (VSO J01,
VSO J02, VSO J03, ESO J01, ESO J02, ESO J03, ESO J04,
ESO J05, ESO J06, ESO J07, ESO J08, ESO J09)
– osrednje vzhodno podobmočje FCOT z razširitvijo obstoječega trgovskega objekta.«
6. člen
V 7. členu se besedilo izbriše in nadomesti z naslednjim
besedilom:
»1. severno območje treh večstanovanjskih objektov –
FCS: funkcionalna enota se nahaja na severni strani območja
obdelave. Celoto sestavljajo trije večstanovanjski objekti: VSO
S01, VSO S02 in VSO S03, vsi etažnosti P+2+M, enotnega
oblikovanja. Dimenzije objektov so podane v grafičnem delu
SD OPPN. K objektom spadajo tri parkirišča, P9 S03, P23 S01
in P16 S02, skupaj 48 parkirnih mest. Ne glede na velikost
objektov je v fazi projektiranja potrebno zagotoviti 2 PM na
stanovanje + 10 % za obiskovalce. Objekti imajo oblikovanje
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pritličja in dveh nadstropij oblikovano v enovitem gabaritu,
mansardna etaža je manjše tlorisne površine, umaknjena navznoter, kakor je prikazano v grafičnih prilogah. Strehe objektov
so lahko nizkonaklonske (ravne) ali poljubnega naklona, vendar mora biti celotna funkcionalna enota oblikovana v enoviti
strukturni in arhitekturni podobi. V primeru dvokapne strehe
objektov je sleme strehe vzporedno z vzdolžno smerjo objekta.
V kolikor je streha objektov nizkonaklonska ali ravna je maksimalna dovoljena višina objekta 13 m, merjeno od stika objekta
s terenom do najvišje točke objekta; v primeru dvokapne strehe
je maksimalna dovoljena višina objekta 14 m, merjeno od stika
objekta s terenom do najvišje točke objekta.
2. osrednje zahodno območje devetih individualnih stanovanjskih objektov – FCOZ: funkcionalna enota se nahaja na zahodni strani območja in jo tvorita zahodna (objekti ESO OZ01,
ESO OZ03, ESO OZ05, ESO OZ07, ESO OZ09) in vzhodna vrsta objektov (ESO OZ02, ESO OZ04, ESO OZ06, ESO OZ08).
K vsakemu objektu sodi individualno zemljišče, garaža in zunanji dostop. Cesta O01 in cesta O02 priključujeta območje na
Gajstovo pot. Dimenzije objektov so prikazane v grafičnem delu
SD OPPN. Objekti so veliki 8,90 x 11,40 m; lahko so manjši.
Etažnost objektov je P+1. Etažnost garažnih prizidkov je P.
Strehe objektov so lahko nizkonaklonske (ravne) ali poljubnega
naklona. V primeru dvokapne strehe objektov je sleme strehe
vzporedno z vzdolžno smerjo objekta. Maksimalna dovoljena
višina enostanovanjskih objektov, v primeru da imajo ti nizkonaklonsko ali ravno streho, je 8 m, merjeno od stika objekta s
terenom do najvišje točke objekta. V primeru dvokapne strehe
je maksimalna višina objekta 10 m, merjeno od stika objekta
s terenom do najvišje točke objekta. Najvišja dovoljena višina
prizidkov je 4 m. Parkiranje je predvideno na parcelah, ki sodijo
k posameznemu objektu. Dovoljeno je posamezne parcele in
objekte družiti, vendar mora pri projektiranju biti spoštovana
predvidena gradbena linija ob Gajstovi poti.
3. osrednje vzhodno območje FCOV z enim večstanovanjskim objektom VSO OV01: funkcionalna enota se nahaja
zahodno od obstoječih stanovanjskih objektov in je predvidena za izgradnjo enega večstanovanjskega objekta etažnosti
P+2+M. Streha objekta je lahko nizkonaklonska (ravna) ali
poljubnega naklona. V primeru dvokapne strehe objektov je
sleme strehe vzporedno z vzdolžno smerjo objekta. V kolikor
je streha objekta nizkonaklonska ali ravna je maksimalna dovoljena višina objekta 13 m, merjeno od stika objekta s terenom
do najvišje točke objekta; v primeru dvokapne strehe je maksimalna dovoljena višina objekta 14 m, merjeno od stika objekta
s terenom do najvišje točke objekta. Severno od objekta je na
parceli predvidena gradnja parkirišča z 10 parkirnimi mesti. Ne
glede na velikost objektov je v fazi projektiranja potrebno zagotoviti 2 PM na stanovanje + 10 % za obiskovalce. Dimenzija
objekta je prikazana v grafičnem delu SD OPPN.
4. južno območje s tremi večstanovanjskimi in devetimi
individualnimi stanovanjskimi objekti – FCJ: funkcionalna enota
se nahaja na južni strani območja obdelave. Celoto sestavljajo
trije večstanovanjski objekti: VSO J01, VSO J02 in VSO J03
in devet enostanovanjskih objektov: J01, J02, J03, J04, J05,
J06, J07, J08 in J09.
4.1. Večstanovanjski objekti VSO J01, VSO J02 in
VSO J03 so vsi etažnosti P+2+M, enotnega oblikovanja. Dimenzije objektov so podane v grafičnem delu SD OPPN. K
objektom spada parkirišče, P44J, skupaj 44 parkirnih mest.
Ne glede na velikost objektov je v fazi projektiranja potrebno
zagotoviti 2 PM na stanovanje + 10 % za obiskovalce. Objekti
imajo oblikovanje pritličja in dveh nadstropij oblikovano v enovitem gabaritu, mansardna etaža je manjše tlorisne površine,
umaknjena navznoter, kakor je prikazano v grafičnih prilogah.
Strehe objektov so lahko nizkonaklonske (ravne) ali poljubnega
naklona, vendar mora biti celotna funkcionalna enota oblikovana v enoviti strukturni in arhitekturni podobi. V primeru dvokapne strehe objektov je sleme strehe vzporedno z vzdolžno
smerjo objekta. V kolikor je streha objektov nizkonaklonska ali
ravna je maksimalna dovoljena višina objekta 13 m, merjeno

Uradni list Republike Slovenije
od stika objekta s terenom do najvišje točke objekta; v primeru
dvokapne strehe je maksimalna dovoljena višina objekta 14m,
merjeno od stika objekta s terenom do najvišje točke objekta.
4.2. Južni perforiran rob naselja tvorijo objekti J01, J02,
J03, J04, J05, J06, J07, J08 in J09. K vsakemu objektu sodi
individualno zemljišče, garaža in zunanji dostop. Cesta J01
priključujeta območje na Gajstovo pot na zahodni in cesto
na vzhodni strani območja. Dimenzije objektov so prikazane
v grafičnem delu SD OPPN. Objekti so veliki 8,00 x 11,00 m;
lahko so manjši. Etažnost objektov je P+1. Etažnost garažnih
prizidkov je P. Strehe objektov so lahko nizkonaklonske (ravne)
ali poljubnega naklona. V primeru dvokapne strehe objektov je
sleme strehe vzporedno z vzdolžno smerjo objekta. Maksimalna dovoljena višina enostanovanjskih objektov, v primeru da
imajo ti nizkonaklonsko ali ravno streho, je 8 m, merjeno od
stika objekta s terenom do najvišje točke objekta. V primeru
dvokapne strehe je maksimalna višina objekta 10 m, merjeno
od stika objekta s terenom do najvišje točke objekta. Najvišja
dovoljena višina prizidkov je 4 m. Parkiranje je predvideno
na parcelah, ki sodijo k posameznemu objektu. Dovoljeno je
posamezne parcele in objekte družiti, vendar mora pri projektiranju biti spoštovana predvidena gradbena linija na južni
strani naselja.
5. osrednje vzhodno območje z razširitvijo obstoječega trgovskega objekta – FCOT: predvidena je razširitev obstoječega
trgovskega objekta v skladu z grafičnimi prilogami. Razširitev
je namenjena skladiščem in ne povečuje neto površine trgovskega objekta, zato razširitev parkirnih površin ni predvidena.
Dovoljena je povečava oziroma razširitev v eni etaži do 60 %
bruto tlorisne površine pritličja obstoječega objekta.«
Zadnji odstavek 7. člena odloka se spremeni tako, da se
izbriše besedilo »FC A, FC B in FC SPI«.
Doda se nov odstavek: »Dopustni enostavni in nezahtevni
objekti ter gradbeno inženirski objekti.
Na območju OPPN je dovoljena gradnja:
– manjših stavb v pritlični izvedbi, ki niso namenjene
bivanju (garaža, drvarnica, pokrito skladišče za lesena goriva,
savna, fitnes, zimski vrt in podobni objekti),
– manjših stavb kot dopolnitve obstoječe pozidave (lopa,
uta, nadstrešek, manjša drvarnica, senčnica, letna kuhinja,
manjša savna, manjši zimski vrt in podobni objekti),
– pomožnih objektov v javni rabi (grajena urbana oprema,
objekt za razsvetljavo, drog, grajena oprema v parkih, javnih
vrtovih, zelenicah, grajeno igralo na otroškem igrišču, sanitarna
enota, grajeno spominsko obeležje, križ, kapelica, pomožni
cestni objekti, grajen gostinski vrt),
– ograje morajo biti poltransparentne ali transparentne,
najvišje višine do 1,50 m od kote terena,
– podporni zidovi do višine 1,30 m od kote terena, skladno
z višinskim potekom, prikazanim v situaciji prometne infrastrukture,
– rezervoarji za vodo so priporočeni kot zbiralniki deževnice za zalivanje in zalogovniki sive sanitarne vode,
– priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture
in daljinskega ogrevanja,
– samostojno parkirišče,
– pomožni komunalni objekti,
– male čistilne naprave,
– kolesarske in pešpoti.
Pri umestitvi nadzemnih enostavnih in nezahtevnih objektov v prostor je potrebno spoštovati odmik od sosednje parcelne meje, ki je min. 2,00 m ter predpisane odmike in varovalne
pasove komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih vodov
in priključkov nanje.«
V. POGOJI ZA IZVEDBO PROMETNEGA, KOMUNALNEGA
IN ENERGETSKEGA OMREŽJA
7. člen
V 8. členu se v prvem stavku razdelka »1. prometna ureditev« doda besedilo »kakor prikazujejo grafične priloge.« Ostalo
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besedilo prvega odstavka se briše in se nadomesti z besedilom
»Prometna ureditev na območju se na obstoječe prometnice
navezuje na severnem delu območja s cesto S01 na zahodno
Gajstovo pot in cesto S02 na severno Cankarjevo ulico, na
osrednjem delu območja s cesto O01 na zahodno Gajstovo
pot ter na južnem delu območja, kjer se cesta J01 navezuje na
zahodu na Gajstovo pot, na vzhodu pa na Cankarjevo ulico.
Nova osrednja cesta J01 ter cesti O01 in O02 so predvidene
za izgradnjo kot skupne prometne površine širine 5,5 m brez
pločnikov. Na cesti O02 je na južni strani predvideno obračališče za osebne avtomobile.«. V drugem odstavku se besedilo
prvega odstavka spremeni tako, da se beseda »poševnih« v
prvem stavku nadomesti z besedo »pravokotnih«, besedilo
tretjega stavka drugega odstavka se briše. Drugi stavek tretjega odstavka se briše. Četrti odstavek se v celoti briše. V
petem odstavku se besedilo »peš aleje in parternih ureditev
na zahodu« zamenja s »pešpoti med zelenimi površinami in
ob otroškem igrišču«.
V drugem odstavku razdelka »2. zunanje ureditve« se iz
prvega stavka briše beseda »četvorčkov«. V tretjem stavku se
briše beseda »četvorčka«. V prvem stavku tretjega odstavka
se beseda »četvorčka« nadomesti z besedo »objekta«. Dodajo
se trije odstavki »V južnem podobmočju FCJ se nahaja otroško
igrišče. Otroško igrišče mora biti namenjeno skupni rabi vseh
stanovalcev v območju OPPN. Otroško igrišče je namenjeno
predšolskim otrokom oziroma otrokom starosti 3–6 let; temu
primerno se igrišče opremi z otroškimi igrali za to starostno obdobje. Otroško igrišče mora biti od Gajstove ceste in ceste J01
ločeno z zelenjem ali ograjo do max. višine 1,50 m.
Zbiranje odpadkov za stanovalce območja bo zagotovljeno na ekoloških otokih na območju. Prvi ekološki otok se
nahaja na južnem delu območja v podobmočju FCJ, ob transformatorski postaji in otroškem igrišču. Drugi ekološki otok se
nahaja na severnem delu območja FCS, med parkirišči P9 S03
in P23 S01.
Potrebno je zasaditi drevesa ob parkiriščih za osebne
avtomobile ali v njihovi neposredni okolici. Treba je zagotoviti
1 drevo na 4 parkirna mesta.«.
V razdelku »4. Kanalizacijsko omrežje« se na koncu
besedila doda besedilo: »V sklopu prostorskih ureditev OPPN
je predvideno zadrževanje vse meteorne vode z območja. Dimenzioniran zadrževalnik, ki bo pozicioniran na jugu ureditev,
z iztokom v neimenovani potok, levi pritok Kozarice je potrebno
zgraditi v prvi fazi, ki obsega izvedbo notranjega cestnega
omrežja in predvidene komunalne infrastrukture. Odvajanje
meteorne vode vključno z izračunom skupne količine meteorne vode in lokacjio zadrževalnika je prikazan in podan na listu
št. 5. Situacija komunalne in energetske infrastrukture«
V razdelku »5. Plinovodno omrežje« se na koncu odstavka doda besedilo »V času projektiranja komunalnih in
elektroenergetskih vodov, se presodi smiselnost izgradnje notranjega razvoda plinovodnega omrežja. V kolikor bo plinovodno omrežje dograjeno, se nanj priključijo vsi večstanovanjski
objekti na območju. Individualni enostanovanjski objekti se
lahko priključijo na plinovodno omrežje ali se ogrevajo z alternativnimi viri energije (toplotna črpalka, lesna biomasa, sončna
energija ipd.)«
V razdelku »6. elektroomrežje« se črta besedilo celotnega prvega odstavka in se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Energija za napajanje predvidenih objektov v območju OPPN
je na razpolago na nizkonapetostnih zbiralnicah obstoječe
TP Hruševec Šola. Glede na trenutno in predvideno obremenitev obstoječe TP Hruševec Šola, je v območju OPPN na lokaciji
na severni strani otroškega igrišča predvidena lokacija nove TP
(2x1000 KVA v tlorisnih dimenzijah 5,25 m x 4,58 m s predpisanim varovalnim pasom – 2 m od TP v vseh smereh, katera
se bo gradila po zasedenosti obstoječih kapacitet električne
energije v obstoječi TP Hruševec Šola.
V skladu z izgradnjo območja OPPN je predvidena izgradnja nove interne ceste O02, v kateri je predvidena tudi
umestitev NN vodov od obstoječe in nove TP (prestavitev NN
podzemnih vodov do obstoječega trgovskega objekta in do
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objekta Osnovne šole ter novogradnja podzemnih NN vodov do
stanovanjskih objektov v osrednjem in severnem delu OPPN).
Za napajanje stanovanjskih objektov na južni strani območja
OPPN je predvidena navezava na obstoječo oziroma novo TP
tako, da bo podzemni NN vod potekal v cesti J01. Vse navedeno je prikazano v risbi 3. Situacija komunalne in energetske
infrastrukture.
Za novo TP in nove NN vode je izdelana idejna rešitev
št. 101/21 Elektro Celje d.d.. Potrebno je izdelati še projektno
dokumentacijo v času projektiranja druge komunalne infrastrukture. Projektno dokumentacijo je potrebno naročiti pri oziroma
uskladiti z Elektro Celje d.d. ter pred izgradnjo skleniti dogovor
o investicijskih vlaganjih, ki mora vsebovati tudi dogovor o
parcelaciji in predaji zemljišča za novo TP. Vsa dela v zvezi
z izvedbo prestavitev obstoječih elektroenergetskih vodov bo
izvajalo Elektro Celje d.d.
Ker je gradnja elektroenergetskih vodov neločljivo povezana z gradnjo prometne in ostale komunalne, energetske in
telekomunikacijske infrastrukture, je potrebno rešitve razširitve
NN omrežja projektirati skupaj s projektom gradnje novih cest
in druge infrastrukture.«
V prvem odstavku razdelka »7. javna razsvetljava« se v
drugem stavku besedilo »notranji zbirni cesti, peš aleji in večnamenski ploščadi« nadomesti z besedilom »notranjih zbirnih
cestah.«. Na koncu odstavka se doda besedilo »Vse javne
ceste morajo biti opremljene z javno razsvetljavo. Načrt dograditve javne razsvetljave mora biti del projekta DGD in PZI za
razširitev cestnega omrežja.«.
V četrtem odstavku razdelka »9. vodne ureditve« se briše
besedilo »idejne zasnove VG ureditve območja Hruševec« in
se nadomesti z »za izvedbo gradnje Protipoplavni ukrepi ob
Voglajni s pritoki v Šentjurju – faza C, podfaza C1a.«. Peti
odstavek se briše in se nadomesti z besedilom »»Povzeto iz
projektne dokumentacije za izvedbo gradnje Hidrosvet, d.o.o.,
Celje (št. proj. 109/19, november 2019; sestavni del zazidalnega načrta).«». Doda se novo besedilo v dveh odstavkih: »V
času sprejemanja OPPN so vodno gospodarske ureditve v
izvajanju. Do dokončanja izvedbe vodnogospodarskih ureditev
in pridobitve uporabnega dovoljenja zanje, ni mogoče pridobivati nobenih dovoljenj za gradnjo po tem OPPN. Vsak poseg v
prostor, na območju OPPN predmetne prostorske ureditve, ki bi
lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda,
skladno s 150. členom Zakona o vodah, se lahko izvede samo
na podlagi mnenja o vplivu gradnje na vodni režim in stanje
voda ki ga izda Direkcija RS za vode.«
VI. VARSTVO OKOLJA IN MERILA TER POGOJI
ZA BIVANJE IN DELO
8. člen
V 11. členu se doda tretji odstavek z besedilom »Voda
potrebna za gašenje požara v stavbah bo zagotovljena z javnim hidrantnim omrežjem. V hidrantnem omrežju se zagotovi
zadostno količino vode za gašenje požarov skladno s tehničnimi normativi za hidrantno omrežje za gašenje požarov. Načrt
dograditve javnega hidrantnega omrežja mora biti del projekta
DGD in PZI za razširitev cestnega omrežja.«.
VII. ETAPNOST IZVEDBE POSEGOV
9. člen
V 12. členu se v tretjem odstavku beseda »četvorček«
zamenja z besedo »objekt«.
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v prvi etapi izdelana projektna dokumentacija za komunalno,
energetsko in prometno infrastrukturo ter biti izgrajena celotna
navedena infrastruktura na notranjem cestnem sistemu. Predvideno je, da se po izgradnji in pridobitvi uporabnega dovoljenja
za cesto in nove infrastrukture ta cesta preda Občini v last (kot
javno dobro), upravljanje in vzdrževanje.«.
IX. ODSTOPANJA
11. člen
V 15. členu se v prvem stavku prvega odstavka briše beseda »horizontali« in jo nadomesti besedilo »vse smeri, razen
v ulični smeri, v kolikor ne posegajo v odmike od parcelnih mej
in gradbenih linij proti obodnim cestam ».
V drugem odstavku se besedilo »v funkcionalnih celotah
FCA in FCB« nadomesti z besedilom »vseh funkcionalnih celotah razen FCOT – območje razširitve obstoječega trgovskega
objekta«.
X. KONČNE DOLOČBE
12. člen
Na podlagi sprejetega odloka o spremembah in dopolnitvah OPPN se pripravi prečiščeno besedilo, ki bo sestavni del
končnega elaborata SD OPPN.
13. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0004/2017(261)
Šentjur, dne 22. marca 2022
Župan
Občine Šentjur
mag. Marko Diaci
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Sklep o ugotovitvi imetnika lastninske pravice
in ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3) in 15. člena Statuta
Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno
besedilo in 54/16) je Občinski svet Občine Šentjur na 22. redni
seji dne 22. marca 2022 sprejel

SKLEP
o ugotovitvi imetnika lastninske pravice
in ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
1.
Ugotovi se, da so nepremičnine z ID znakom:
– parcela 1158 958/7, katastrska občina 1158 Presečno
parcela 958/7 (ID 311999),
– parcela 1127 1024/5, katastrska občina 1127 Ponkvica
parcela 1024/5 (ID 7228083),
– parcela 1161 363/17, katastrska občina 1161 Planina
parcela 363/17 (ID 4594022),
– parcela 1161 363/20, katastrska občina 1161 Planina
parcela 363/20 (ID 7146063),

VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV

grajeno javno dobro lokalnega pomena v lasti Občine Šentjur.

10. člen
V 14. členu se doda nov odstavek, ki se glasi »Ne glede
na dinamiko načrtovanja pozidave posameznih parcel mora biti

2.
(1) Ukine se status grajenega javnega dobra na nepremičninah:
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– parcela 1158 958/7, katastrska občina 1158 Presečno
parcela 958/7 (ID 311999),
– parcela 1127 1024/5, katastrska občina 1127 Ponkvica
parcela 1024/5 (ID 7228083),
– parcela 1161 363/17, katastrska občina 1161 Planina
parcela 363/17 (ID 4594022),
– parcela 1161 363/20, katastrska občina 1161 Planina
parcela 363/20 (ID 7146063).
(2) Navedene nepremičnine postanejo last Občine Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur, matična številka: 5884799000, brez
javnopravnih omejitev.

70

829.347

704 Domači davki na blago in storitve

109.055
776.700

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

748.815

714 Drugi nedavčni prihodki

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1
in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13,
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11, 73/14 in 20/17) je
Občinski svet Občine Vipava na 3. izredni seji dne 4. 4. 2022
sprejel

78

160.000

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

TRANSFERNI PRIHODKI

629.213

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU

741.757

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE

194.894

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij

194.894

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI

402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

(vsebina odloka)

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

S tem odlokom se spreminja Odlok o proračunu Občine
Vipava za leto 2022 (Uradni list RS, št. 15/22).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
42

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
Spremeni se 2. člen odloka tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v EUR
8.258.891
5.833.027

43

III.

0
1.370.970

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

40

41

700.000
0

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

1. člen

0

PREJETE DONACIJE

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

1. SPLOŠNA DOLOČBA

6.885

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

II.

ODLOK
o rebalansu št. 1 proračuna
Občine Vipava za leto 2022

2.000
860.000

731 Prejete donacije iz tujine

Odlok o rebalansu št. 1 proračuna Občine
Vipava za leto 2022

9.000
10.000

KAPITALSKI PRIHODKI

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

74

500

NEDAVČNI PRIHODKI

721 Prihodki od prodaje zalog

VIPAVA

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)

4.117.425

703 Davki na premoženje

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

73

1050.

700 Davki na dohodek in dobiček

712 Denarne kazni

Župan
Občine Šentjur
mag. Marko Diaci

3141

5.056.327

711 Takse in pristojbine

72

Stran

DAVČNI PRIHODKI

706 Drugi davki
71

3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-45/2014-273(2513)
Šentjur, dne 22. marca 2022

49 / 8. 4. 2022 /

11.921.391
2.971.446
387.050
77.252
2.403.544
8.600
95.000
2.429.991
77.000
1.339.967

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

262.620

413 Drugi tekoči domači transferi

750.404

414 Tekoči transferi v tujino

0

INVESTICIJSKI ODHODKI

6.382.919

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

6.382.919

INVESTICIJSKI TRANSFERI

137.035

431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso prorač.
porabniki

49.500

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

87.535

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(proračunski primanjkljaj)

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

–3.662.500

Stran
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PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
2.000.000
50
ZADOLŽEVANJE
2.000.000
500 Domače zadolževanje
0
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
164.514
55
ODPLAČILO DOLGA
164.514
550 Odplačila domačega dolga
164.514
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.-II.-V.+VII.-VIII.)
–1.827.014
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
1.835.486
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
3.662.500
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
1.827.014
9009 Splošni sklad za drugo
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na spletni strani Občine Vipava.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

Uradni list Republike Slovenije
ZAGORJE OB SAVI

IV.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-24/2021-45
Vipava, dne 4. aprila 2022
Župan
Občine Vipava
Goran Kodelja

1051.

Zaključni račun proračuna Občine Zagorje
ob Savi za leto 2021

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13 – ZJF-G, 55/15 –
ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 – ZJF-H in 195/20 – odl. US)
in 104. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS,
št. 30/15) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 21. redni
seji dne 28. 3. 2022 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2021
1. člen
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Zagorje ob
Savi za leto 2021.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto
2021 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in
odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov
in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa
financiranja; v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Zagorje
ob Savi za leto 2021. Sestavni del zaključnega računa je tudi
načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih
spremembah tekom leta 2021 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
Zaključni račun proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto
2021 obsega v evrih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I
SKUPAJ PRIHODKI
70+71+72+73+74+78
TEKOČI PRIHODKI 70+71
70
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolg. sr.
73
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
74
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva državnega proračuna
iz sredstev proračuna EU
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij
II
SKUPAJ ODHODKI 40+41+42+43

v EUR
18.530.698
13.954.044
12.185.093
10.896.410
1.025.164
263.519
0
1.768.952
1.346.834
11.223
12.421
50.436
348.038
264.927
178.738
86.189
400
400
4.311.326
3.290.145
1.021.181
0
0
20.421.438
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40
400
401

TEKOČI ODHODKI
4.078.286
Plače in drugi izdatki zaposlenim
920.744
Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
155.052
402 Izdatki za blago in storitve
1.699.411
403 Plačila domačih obresti
23.263
409 Sredstva, izločena v rezerve
1.279.816
41
TEKOČI TRANSFERI
7.721.115
410 Subvencije
74.530
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
3.766.797
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
664.351
413 Drugi tekoči domači transferi
3.215.438
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
7.852.487
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
7.852.487
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
769.550
431 Investicijski transf. pravnim in fiz.
osebam, ki niso pror. uporabniki
323.637
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
445.913
III
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) I–II
–1.890.741
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750+751
9.002
750 Prejeta vračila danih posojil
9.002
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
V
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
0
441 Povečanje kapitalskih deležev
0
VI
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV IV–V
+9.002
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII ZADOLŽEVANJE
50
ZADOLŽEVANJE
2.500.000
500 Domače zadolževanje
2.500.000
VIII ODPLAČILA DOLGA
55
ODPLAČILA DOLGA
328.377
550 Odplačila domačega dolga
328.377
IX
POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
I+IV+VII-II-V-VIII
+289.885
X
NETO ZADOLŽEVANJE VII-VIII
+2.171.623
XI
NETO FINANCIRANJE VI+X-IX
+1.890.741
XII Stanje sredstev na računih konec
preteklega leta
1.922.582
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Zagorje ob Savi se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni, posebni
del in Načrt razvojnih programov zaključnega računa proračuna
z obrazložitvami se objavijo na spletni strani Občine Zagorje
ob Savi.
Št. 410-0056/2021
Zagorje ob Savi, dne 28. marca 2022
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan

Št.
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Stran
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Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za razgledni stolp na Čemšeniški
planini

Na podlagi četrtega odstavka 115. člena in druge alineje
četrtega odstavka 289. člena ter v povezavi s prvim odstavkom
119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17
in 175/20 – ZIUOPDVE), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 –
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1,
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 17. člena
Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) je
Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 21. redni seji dne
28. 3. 2022 sprejel

ODLOK
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za razgledni stolp na Čemšeniški planini
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga in predmet OPPN)
(1) S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljnjem besedilu OPPN) za razgledni stolp na
Čemšeniški planini.
(2) OPPN se sprejme ob upoštevanju Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Zagorje ob Savi (Uradni list
RS, št. 18/15 – uradno prečiščeno besedilo).
II. VSEBINA OPPN
2. člen
(sestavni deli OPPN)
A) TEKSTUALNI DEL OPPN (ODLOK)
1. Opis prostorske ureditve
1.1 Namen OPPN in načrtovana prostorska ureditev
1.2 Območje OPPN
2. Umestitev načrtovane ureditve v prostor
2.1 Vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi
območji
2.2 Rešitve načrtovane ureditve
2.3 Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
3. Pogoji glede križanj oziroma prestavitev gospodarske
javne infrastrukture ter priključevanja nanjo
4. Rešitve in ukrepi za varstvo kulturne dediščine
5. Rešitve in ukrepi za ohranjanje narave, varovanje
zdravja ljudi, varstvo okolja in naravnih virov
6. Rešitve in ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
7. Etapnost izvedbe prostorske ureditve in drugi pogoji
za izvajanje OPPN
8. Velikost dopustnih odstopanj
B) GRAFIČNI NAČRTI
B1 Izsek iz grafičnega dela občinskega
prostorskega načrta s prikazom lege
prostorske ureditve na širšem območju
M 1:5.000
B2 Območje občinskega podrobnega
načrta z obstoječim parcelnim stanjem
M 1:250
B3 Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi
območji
M 1:10.000
B4 Ureditvena situacija
M 1:250
B5 Načrt parcelacije
M 1:250
C) SPREMLJAJOČE GRADIVO
C1 Izvleček iz hierarhično višjih prostorskih
aktov
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C2 Izhodišča za pripravo občinskega
podrobnega prostorskega načrta
C3 Povzetek glavnih tehničnih značilnosti
oziroma podatkov o prostorski ureditvi
C4 Podatki iz prikaza stanja prostora
C5 Seznam strokovnih podlag, na katerih
temeljijo rešitve prostorskega akta
C6 Mnenja nosilcev urejanja prostora,
odločba glede CPVO
C7 Obrazložitev in utemeljitev
prostorskega akta
C8 Povzetek za javnost
C9 Elaborat ekonomike
1. Opis prostorske ureditve
1.1 Namen OPPN in načrtovana prostorska ureditev
3. člen
(namen OPPN in načrtovana ureditev)
(1) S tem OPPN se z namenom ureditve razgledne točke
na drugem najvišjem vrhu v Zasavsko-Posavskem hribovju
podrobneje načrtuje razgledni stolp na Črnem vrhu na Čemšeniški planini.
(2) Z OPPN se določijo usmeritve v zvezi s posegi v
prostor, vrste možnih posegov v prostor ter pogoji za njihovo
izvedbo.
1.2 Območje OPPN
4. člen
(območje OPPN)
(1) Območje OPPN, znotraj katerega je načrtovana umestitev razglednega stolpa, se nahaja v skrajno severnem delu
Občine Zagorje ob Savi, na območju Črnega vrha na Čemšeniški planini.
(2) Območje zajema zemljišči oziroma dela zemljišč s
parcelnima številkama: 856/54 in 856/61, k.o. Čemšenik.
(3) Območje OPPN s potekom meje je prikazano na
grafičnih načrtih.
2. Umestitev načrtovane ureditve v prostor
2.1 Vplivi in povezave prostorske ureditve
s sosednjimi območji
5. člen
(vplivi in povezave)
(1) Razgledni stolp se nahaja na pomembnem pohodniškem, izletniškem in športno-rekreacijskem območju Čemšeniške planine, tik ob meji Občine Zagorje ob Savi z občinama
Vransko in Tabor.
(2) Lokacija stolpa na Črnem vrhu nad Čemšeniško planino se navezuje na:
– mrežo obstoječih planinskih poti na Čemšeniški planini,
– lokacijo planinske koče-doma dr. Franca Goloba, ki
predstavlja priljubljeno planinsko točko v zasavskem delu pred
alpskega sveta,
– lokacijo centra šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD)
na Prvinah, kjer se izvajajo tudi vsebine šole v naravi.
(3) Lokacija načrtovanega razglednega stolpa se nahaja
sredi gozda, v neposredni bližini obstoječega objekta radioamaterjev, in nudi ene najlepših pogledov na Boč, Peco, Uršljo
Goro, Nanos, Snežnik, Trdinov vrh ter vse do Ljubljane in
Triglava.
(4) V bližini načrtovanega razglednega stolpa ni poselitvenih območij, se pa severno od območja OPPN nahaja gozdni
rezervat Zaplanina. Območje se nahaja na območju naravne
vrednote Čemšeniška planina in v območju neposrednega vpliva na varovano območje Natura 2000 Čemšeniška planina. Pri
postavitvi stolpa se upoštevajo varstvene usmeritve.
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2.2 Rešitve načrtovane ureditve
6. člen
(funkcionalna zasnova)
(1) Območje OPPN je dostopno preko obstoječih planinskih poti iz smeri Doma na Čemšeniški planini, Gunet in
Presedelj. Dostop za motorna vozila v času postavitve stolpa
in za potrebe vzdrževanja ter intervencije je preko obstoječe
kolovozne poti, ki v pretežnem delu poteka izven meje območja
OPPN. Kolovozna pot se na javno nekategorizirano cesto priključi na zemljišču s parcelno številko 856/55, k. o. Čemšenik,
približno 150 m zahodno od lokacije stolpa.
(2) Umestitev razglednega stolpa je načrtovana na manjšem delu OPPN, večji del območja pa se ohranja kot gozd.
(3) Razgledni stolp sestoji iz:
– temeljne plošče,
– vertikalnih podpornih stebrov, obdanih s poševnimi obodnimi stebri; konstrukcija je zavetrovana z diagonalami po
obodu,
– dostopnega stopnišča in
– ograjene lesene ploščadi, ki sprejme do ca. 20 obiskovalcev.
2.3 Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
2.3.1 Prostorski izvedbeni pogoji glede namembnosti
in vrste posegov v prostor
7. člen
(vrste dopustnih osnovnih in pomožnih objektov
glede na namen)
(1) V skladu z Uredbo o razvrščanju objektov (Uradni list
RS, št. 37/18) je na celotnem območju OPPN dopustna gradnja
naslednjih osnovnih in pomožnih objektov:
2 GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI, od teh:
21 Objekti prometne infrastrukture, od teh:
211 Ceste, od teh:
2112 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste (samo v smislu rekonstrukcije obstoječe
kolovozne poti in ureditve ustavitvenega mesta za potrebe
vzdrževanja in intervencije),
24 Drugi gradbeni inženirski objekti, od teh:
241 Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, od teh:
24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, od tega samo:
– razgledne ploščadi in opazovalnice (razgledni stolp)
242 Drugi gradbeni inženirski objekti, od teh:
24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni
drugje, od tega:
– oporni zidovi, objekti za zadrževanje plazov, ograje(za
elemente, ki morajo biti ograjeni zaradi zagotavljanja varnosti).
3 DRUGI GRADBENI POSEGI, od teh:
31 Trajno reliefno preoblikovanje terena,
32 Gradbeni posegi za opremo odprtih površin (samo
urbana oprema in informacijske table ter spominska obeležja)
(2) Objekti in ureditve iz prejšnjega odstavka tega člena
morajo biti od meje gozdnega razervata Zaplanina oddaljeni
vsaj eno drevesno višino odraslega gozdnega sestoja oziroma
vsaj 30 m. Do posegov v območje varstvenega pasu gozdnega
rezervata ne sme priti niti v času gradnje niti v času uporabe
ureditev. Znotraj varstvenega pasu gozdnega rezervata Zaplanina ni dopustno trajno reliefno preoblikovanje terena.
8. člen
(vrste dopustnih dejavnosti)
Na območju OPPN je dopustno izvajanje športno rekreacijske in turistične dejavnosti, vezane na delovanje razglednega
stolpa. Prav tako je v obstoječem lesenem objektu, ki se nahaja
vzhodno od načrtovanega razglednega stolpa dopustno izvajanje radioamaterske dejavnosti.
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9. člen
(vrste gradenj in drugih posegov)
Na območju OPPN so dopustne naslednje izvedbe gradbenih in drugih del pod pogoji tega odloka:
– novogradnje,
– rekonstrukcije,
– odstranitve,
– vzdrževanje in vzdrževalna dela v javno korist.
2.3.2 Prostorski izvedbeni pogoji glede lege,
velikosti in oblikovanja
10. člen
(razgledni stolp)
(1) Lega razglednega stolpa: razgledni stolp se umesti
znotraj območja OPPN, pri čemer se poseg v gozd v čim
večji možni meri omeji le na površino razglednega stolpa in
pripadajoče funkcionalno zemljišče. Razgledni stolp mora biti
od meje gozdnega rezervata Zaplanina oddaljen najmanj za
eno drevesno višino odraslega gozdnega sestoja zadevnega
območja oziroma vsaj 30 m.
(2) Velikost: predvidena višina stolpa je do vključno 35 m.
Čez višino stolpa lahko sega strelovodni sistem.
(3) Oblikovanje: stolp je v osnovi lesen. Dopustna je uporaba lesnih lepljencev, lahko tudi masivnega lesa ter jeklenih
komponent. Temeljna plošča se izvede kot betonska.
(4) Ureditev okolice objekta: za postavitev razglednega
stolpa se po potrebi izvedejo gradbena dela, s katerimi se
uravna obstoječ teren. Na območju OPPN se uredi ustavitveno mesto oziroma površina za vzdrževalna in intervencijska
vozila.
2.3.3 Prostorski izvedbeni pogoji in merila za parcelacijo
11. člen
(parcelacija)
V načrtu parcelacije, ki je sestavni del OPPN je gradbena parcela določena razglednemu stolpu in dostopni cesti do
stolpa.
3. Pogoji glede križanj oziroma prestavitev gospodarske
javne infrastrukture ter priključevanja nanjo
12. člen
(gospodarska javna in druga infrastruktura)
Na območju OPPN ni evidentirane gospodarske javne in
druge infrastrukture, ki bi jo bilo treba zaradi izvedbe načrtovane ureditve prestaviti, zamenjati oziroma zaščititi.
13. člen
(odvajanje padavinskih voda)
(1) Padavinske odpadne vode se odvajajo razpršeno po
gozdnem pobočju.
(2) Odvajanje odpadnih padavinskih vod v varstveni pas
gozdnega rezervata ni dovoljeno.
14. člen
(odpadki)
Zagotovi se zbiranje ter odstranitev gradbenih odpadkov.
4. Rešitve in ukrepi za varstvo kulturne dediščine
15. člen
(varstvo kulturne dediščine)
Na območju OPPN ni enot kulturne dediščine, vpisanih v
register nepremične kulturne dediščine.
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5. Rešitve in ukrepi za ohranjanje narave, varovanje
zdravja ljudi, varstvo okolja in naravnih virov
16. člen
(gozd)
(1) Gozd na obravnavanem območju ima na prvi stopnji
poudarjeno funkcijo ohranjanja biotske raznovrstnosti, ki določa
način gospodarjenja z gozdovi. Pomemben vpliv na gospodarjenje imajo tudi druge ekološke in socialne funkcije (funkcija
varovanja gozdnih zemljišč in sestojev, hidrološka funkcija,
funkcija varovanja naravnih vrednot), ki so poudarjene na drugi
stopnji. Na delu severnega pobočja Čemšeniške planine, se
severno od lokacije načrtovane postavitve razglednega stolpa
nahaja gozdni rezervat Zaplanina (id. št. 0910), ki je razglašen
z Uredbo o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Uradni list RS, št. 88/05, 56/07, 29/09, 91/10, 1/13,
39/15 in 191/20).
(2) Pri postavitvi razglednega stolpa se upoštevajo naslednji omilitveni ukrepi in usmeritve, z namenom zmanjšanja
posledic vpliva načrtovanih prostorskih ureditev na gozd in
gozdni prostor oziroma na funkcije gozda:
1. Vsi načrtovani posegi na območju OPPN, vključno
s potrebno krčitvijo gozda oziroma posekom posameznega
gozdnega drevja, se omejijo le na izbrano mikrolokacijo za
postavitev razglednega stolpa. Gradnja oziroma postavitev drugih objektov znotraj preostalega območja OPPN ni dovoljena.
Izjemoma so dovoljene le druge manjše prostorske ureditve,
kot je postavitev klopi, miz, informativnih tabel ipd.
2. Razgledni stolp naj bo od meje razglašenega gozdnega rezervata Zaplanina oddaljen vsaj eno drevesno višino
odraslega gozdnega sestoja zadevnega območja, oziroma vsaj
30 m. Vsi posegi znotraj območja OPPN morajo biti načrtovani
in izvedeni tako, da ne bo prišlo do posegov in do krčitve gozda znotraj vplivnega območja gozdnega rezervata. Prav tako
znotraj vplivnega območja ni dovoljeno izvajanje posegov in
dejavnosti, ki bi lahko imeli negativni vpliv na stanje gozdnega
rezervata in njegov razvoj v prihodnosti. Za vse posege v gozd
in gozdni prostor je treba predhodno pridobiti soglasje oziroma
mnenje Zavoda za gozdove Slovenije.
3. Obstoječa drevesna in grmovna vegetacija znotraj območja OPPN naj se v čim večji možni meri ohrani. V kolikor
je mogoče, naj se jo vključi v celostno ureditev zadevnega
območja (npr. izobraževalni namen ipd.). Drevesne in grmovne
vegetacije, ki na območju OPPN sega v varstveni pas gozdnega rezervata praviloma ni dopustno krčiti.
4. Vse načrtovane posege v gozdu in gozdnem prostoru
je treba izvesti v minimalnem potrebnem obsegu tako, da bo
poseg v prostor čim manjši, da bo posek gozdnega drevja izveden v najmanjšem možnem obsegu in da ne bodo ogrožene
funkcije gozdov. Preprečiti je treba vsako nepotrebno sečnjo
oziroma odstranjevanje naravne vegetacije in podrasti.
5. Razgledni stolp se umesti na tisto lokacijo znotraj
območja OPPN, ki bo zahtevala minimalen potreben obseg
zemeljskih del. Posegi v tla (odstranjevanje zemljine ali kamninske podlage, nasipavanje, zasipavanje ipd.) z namenom
priprave zemljišča za gradnjo, naj bodo izvedeni v najmanjšem
možnem obsegu. V čim večji meri naj se ohranja obstoječa
morfologija prostora in naravna podlaga. Razkrivanje korenin
dreves in zasipavanje koreničnikov drevja ni dovoljeno. Pohodne in povozne površine ob objektu se lahko utrjuje le z materialom lokalnega izvora oziroma z lesnimi sekanci. Vnos za to
okolje nenaravnih kamenin in materialov, ni dovoljen.
6. Za potrebe gradnje in urejanja območja OPPN se
uporabijo obstoječe poti in gozdne prometnice. Gradbena
mehanizacija naj bo prilagojena karakteristikam in tehničnim
elementom obstoječih prometnic oziroma poti na območju načrtovanega posega tako, da zaradi gradnje ne bo prišlo do
dodatnih posegov v gozd vzdolž prometnic.
7. Odlaganje viškov odkopane zemlje, gradbenega materiala in drugih odpadkov v gozdu ni dovoljeno. Panje in druge
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sečne ostanke, ki bi nastali pri izvedbi načrtovanih del, je treba
odpeljati na urejeno deponijo. Prav tako ni dovoljeno razprostiranje morebitnih viškov odkopane zemlje po gozdni površini ali
obsipanje koreničnikov stoječega gozdnega drevja.
8. Vsa dela povezana z gradnjo in urejanjem zemljišč z
načrtovanim posegom, naj se izvajajo izven vegetacijske dobe
in v času, ko se najmanj vznemirjajo prosto živeče živali.
9. Pred začetkom gradnje razglednega stolpa, v sklopu
ureditve zemljišča znotraj območja OPPN, in vzdolž pohodnih
poti do objekta, se priporoča posek nevitalnega, poškodovanega, nagnjenega ali drugega potencialno ogrožajočega
gozdnega drevja, ki bi se lahko podrlo na stolp oziroma bi lahko
ogrozilo varnost obiskovalcev razglednega stolpa.
10. Na debla in veje gozdnega drevja ni dovoljeno obešati, pritrjevati ali postavljati tujih teles, kot so smerokazi, informativne tabele, koši za odpadke ipd. Izjemoma je dopustna
le pritrditev manjših označevalnih tabel na deblih s pomočjo
objemke, vendar mora biti zagotovljeno redno prilagajanje le-te
glede na rast drevja.
17. člen
(ohranjanje narave)
(1) Lokacija postavitve razglednega stolpa je načrtovana
v območju neposrednega vpliva na varovano območje Natura
2000 SI3000121 Čemšeniška planina ter na območju naravne
vrednote Čemšeniška planina, ident. številka 5945.
(2) Z namenom preprečevanja vnosa invazivnih tujerodnih rastlin naj se ustavitvenega mesta ne utrjuje s peskom,
asfaltom ali drugimi od drugod pripeljanimi materiali. Da se
prepreči konflikt z medvedi, naj se ob stolpu ne zbira odpadkov.
18. člen
(varstvo voda in tal)
(1) Območje OPPN se ne nahaja na območju vodnih
virov. Približno 300 m od načrtovane lokacije stolpa se sicer
nahaja 3. vodovarstveno območje vodnega vira (v Občini Vransko), ki se varuje pred onesnaževanjem.
(2) Varstvo voda in tal se zagotavlja z ustreznim zbiranjem
gradbenih odpadkov in ustreznim ravnanjem v času postavitve
razglednega stolpa, ki mora biti skladno s predpisi s področja
voda in varstva okolja.
(3) Možnost razlitja nevarnih snovi obstaja v primeru izliva
pogonskih goriv in olj iz gradbenih strojev ter naprav na gradbišču v času postavitve stolpa. Vsako razlitje nevarnih snovi je
treba sanirati.
19. člen
(varstvo zraka)
(1) Načrtovan razgledni stolp ne povzroča emisij, povezanih z varstvom zraka, zato posebni ukrepi niso potrebni.
(2) V času postavitve stolpa se na transportni poti in
na gradbišču v čim večji možni meri prepreči prenos prašnih
delcev v zrak.
20. člen
(varstvo pred hrupom)
pom.

(1) Razgledni stolp ne povzroča emisij, povezanih s hru-

(2) V času postavitve stolpa se upoštevajo ukrepi za
zmanjšanje vplivov na okolje, ki jih upoštevata investitor in
izvajalec del.
6. Rešitve in ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
21. člen
(varstvo pred poplavami, plazljivost, erozija)
Po podatkih iz Atlasa voda se območje ne nahaja na poplavnem, plazljivem ali erozijsko ogroženem območju.
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22. člen
(seizmološke zahteve)
(1) V skladu s karto projektnega pospeška tal je na območju OPPN določen projektni pospešek tal 0.15 g.
(2) Zagotavlja se potresna odpornost razglednega stolpa,
pri čemer se upošteva veljavna zakonodaja s področja mehanske odpornosti in stabilnosti objektov.
23. člen
(požarno varstvo)
(1) Za zagotovitev požarne varnosti se na območju OPPN:
– prepove kajenje in uporaba odprtega ognja,
– zagotovijo ukrepi za preprečitev udara strele,
– zagotavljajo drugi ukrepi pred naravnimi nesrečami ter
ukrepi zoper malomarnost.
(2) Dostop za gasilce se zagotavlja preko obstoječe dostopne kolovozne poti. Delovna površina za gasilska in druga
intervencijska vozila se zagotavlja v sklopu ustavitvenega mesta ob stolpu ter na območju dostopne poti do stolpa.
(3) Evakuacijska pot za obiskovalce stolpa in osebe, ki
opravljajo vzdrževalna in servisna dela, se zagotavlja v sklopu
obstoječe dostopne poti do stolpa.
24. člen
(zračni promet)
V primeru, da bo razgledni stolp predstavljal oviro za
zračni promet v skladu z zakonom, ki ureja področje letalstva,
je potrebno zagotoviti ustrezno označitev stolpa.
7. Etapnost izvedbe prostorske ureditve in drugi pogoji
za izvajanje OPPN
25. člen
(etapnost)
Postavitev razglednega stolpa je načrtovana v eni etapi.
Dopustna je tudi etapna izvedba, pri čemer posamezne etape
predstavljajo funkcionalno zaključene celote.
26. člen
(obveznosti investitorja in izvajalca)
(1) Investitor oziroma skrbnik razglednega stolpa mora
skrbeti, da se bo načrtovani razgledni stolp uporabljal tako,
da bo vpliv obiskovalcev stolpa na gozd in gozdni prostor čim
manjši in da le ta ne bo bistveno vplival na ovrednotene funkcije
gozda obravnavanega območja oziroma na zmožnost zagotavljanja ugodnega stanja le teh. Obiskovalce naj se usmerja na
ustrezno označene in ustaljene pohodne poti, osvešča naj se
jih o pomenu ohranjanja naravnega okolja idr.
(2) Po končani izvedbi načrtovanih del mora investitor
oziroma izvajalec v najkrajšem možnem času:
– poskrbeti za takojšno odstranitev vseh gradbenih materialov in drugih odpadkov nastalih pri izvedbi del;
– vse z gradnjo prizadete gozdne površine ustrezno sanirati. Poškodovana gozdna tla je treba prekriti nazaj s humusnim
slojem, da se zagotovi osnovne pogoje za naravno nasemenitev in ozelenitev. Vnašanje rastlin tujerodnih in rastišču neustreznih rastlinskih vrst ni dovoljeno.
(3) Investitor načrtovane gradnje mora omogočati neovirano gospodarjenje z gozdom in zagotoviti, da se pogoji za
gospodarjenje in dostop z običajno gozdarsko mehanizacijo
do sosednjih gozdnih zemljišč po izvedenem posegu ne bodo
poslabšali.
(4) Investitor mora poskrbeti za redno vzdrževanje predvidenega objekta ter ustrezno sanacijo in vzpostavitev prvotnega
stanja na zemljišču v primeru zaprtja razglednega stolpa.
(5) Zagotovi se vse ostale potrebne varnostne ukrepe in
organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaževanje
okolja.
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8. Velikost dopustnih odstopanj
27. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)
(1) Dopustna so odstopanja glede funkcionalne zasnove, lege (lokacije razglednega stolpa znotraj območja
OPPN, pri čemer mora biti stolp od meje gozdnega rezervata oddaljen vsaj eno drevesno višino odraslega gozdnega
sestoja oziroma vsaj 30 m), velikosti razglednega stolpa
(višina stolpa ne sme presegati 50 m) in drugih pogojev
odloka, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju
razmer pridobijo rešitve, ki so primernejše s funkcionalnega,
oblikovalskega, okoljevarstvenega ali ekonomskega vidika,
upoštevajo zadnje stanje tehnike ali omogočajo racionalnejšo rabo prostora. Dopustno je odstopanje od določene
gradbene parcele stolpa, pri čemer mora nova parcelacija
omogočati funkcionalno uporabo prostora za namen, ki je
določen s tem odlokom. V primeru izvedbe vodov gospodarske javne infrastrukture, ki niso predvideni s tem odlokom,
je treba objekte umestiti v oziroma ob trase obstoječih poti
in v soglasju z Zavodom za gozdove.
(2) Odstopanja iz prejšnjega odstavka tega člena ne
smejo biti v nasprotju z javnimi koristmi, z njimi morajo soglašati organi in organizacijev delovno območje katerih spadajo
ter ne smejo poslabševati prostorskih in okoljskih zahtev po
tem odloku.
III. KONČNE DOLOČBE
28. člen
(inšpekcijsko nadzorstvo)
Nadzor nad izvajanjem OPPN izvajajo pristojne inšpekcijske službe.
29. člen
(vpogled v OPPN)
OPPN je na vpogled na Občini Zagorje ob Savi in v prostorskem informacijskem sistemu.
30. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-4/2020-34
Zagorje ob Savi, dne 28. marca 2022
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan

1053.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini
Zagorje ob Savi

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 41/04, 20/06, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08,
108/09 – ZPNačrt, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16,
61/17 – GZ, 21/18 – ZNorg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20),
65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07
– UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO,
11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 –
ZIUOOPE); 17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni
list RS, št. 30/15) in 88. člena Poslovnika občinskega sveta
(Uradni list RS, št. 30/15, 61/20) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 21. redni seji dne 28. 3. 2022 obravnaval Odlok o
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spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi
odpadki v Občini Zagorje ob Savi in sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju
s komunalnimi odpadki v Občini Zagorje ob Savi
1. člen
V Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini
Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 34/14, 48/15, 85/16) (v nadaljevanju: Odlok), se v četrtem odstavku 31. člena za besedo
»storitev« dodata besedi »obdelave in«, za besedno zvezo
»odlaganja mešanih komunalnih odpadkov« pa se doda vejica
in besedilo »kosovnih odpadkov«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 012-1/2002
Zagorje ob Savi, dne 28. marca 2022
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan

1054.

Sklep o potrditvi lokacijske preveritve ID 2820
za določitev obsega stavbnega zemljišča
pri posamični poselitvi za EUP OP 1/795
na območju Občine Zagorje ob Savi

Na podlagi 127. do 132. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 61/17), 17. člena Statuta Občine Zagorje ob
Savi (Uradni list RS, št. 30/15) ter 84. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15)
je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 21. redni seji dne
28. 3. 2022 sprejel

SKLEP
o potrditvi lokacijske preveritve ID 2820
za določitev obsega stavbnega zemljišča
pri posamični poselitvi za EUP OP 1/795
na območju Občine Zagorje ob Savi
1. člen
S tem sklepom se potrdi Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za
EUP OP 1/795 na območju Občine Zagorje ob Savi. Elaborat
lokacijske preveritve je pripravilo podjetje AKA d.o.o., Obrtniška
cesta 14, Trbovlje pod št. projekta ELP 04/2021. Identifikacijska
številka lokacijske preveritve v zbirki prostorskih aktov je 2820.
2. člen
Elaborat lokacijske preveritve je izdelan z namenom
preoblikovanja stavbnega zemljišča na območju posamične poselitve na delu zemljišča s parcelno številko 1720,
k.o. Šentlambert, ki je v veljavnem Občinskem prostorskem
načrtu Občine Zagorje ob Savi določeno z namensko rabo A
(razpršena poselitev) in sovpada z območjem enote urejanja
prostora (EUP) OP 1/795.
Na območju posamične poselitve se izvorno stavbno zemljišče z enoto urejanja OP 1/795 preoblikuje in poveča na
način:
– na severozahodnem delu območja se del stavbnega
zemljišča (A) površine 180 m2 izvzame iz stavbnega zemljišča;
temu delu območja se spremeni namenska raba iz A v K2;
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– površina izvzetega stavbnega zemljišča (180 m2) se
nadomesti ob severovzhodnem delu izvorno določenega
območja posamične poselitve; hkrati se na tem delu razširi
oziroma poveča za 352,63 m2, kar predstavlja 19,34 % povečanje izvornega stavbnega zemljišča določenega v OPN
(OP 1/795), kar je v skladu z drugim odstavkom 128. člena
ZUreP-2; temu delu območja se spremeni namenska raba
iz K2 v A;
Nova površina stavbnega zemljišča (A) v EUP OP 1/795
tako znaša 2.175,26 m2.
Grafični prikaz preoblikovanja in širitve stavbnega zemljišča z lokacijsko preveritvijo je določen v elaboratu lokacijske
preveritve na strani 9 in digitalnem podatku shp, ki je priloga
sklepa.
3. člen
Ta sklep se vpiše v evidenco lokacijskih preveritev, ki
jo Občina Zagorje ob Savi vodi v skladu s četrtim odstavkom
133. člena ZUreP-2.
Sklep se posreduje Upravni enoti Zagorje ob Savi in Ministrstvu za okolje in prostor.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
S tem sklepom se ukine status »javno dobro v lasti Občine Zagorje ob Savi« na nepremičnini:
– ID znak: parcela 1884 198/27 (katastrska občina 1884
Loke pri Zagorju parcela 198/27).
3. člen
Na nepremičninah iz 1. člena in na nepremičnini iz 2. člena tega sklepa se vknjiži lastninska pravica v korist Občine
Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi,
matična št. 5883890000, do celote (1/1).
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-53/2022/4
Zagorje ob Savi, dne 28. marca 2022
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan

4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-1/2022-12
Zagorje ob Savi, dne 28. marca 2022
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan

1055.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
in ukinitvi statusa javnega dobra v lasti Občine
Zagorje ob Savi

Na podlagi 245. člena ter 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20 – ZIUOPDVE,
199/21 – ZUreP-3) in 17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi
(Uradni list RS, št. 30/15) je Občinski svet Občine Zagorje ob
Savi na 21. redni seji dne 28. 3. 2022 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra in ukinitvi
statusa javnega dobra v lasti
Občine Zagorje ob Savi
1. člen
S tem sklepom se ukine status »javno dobro« na nepremičninah:
– ID znak: parcela 1887 3511/2 (katastrska občina 1887
Šentlambert parcela 3511/2)
– ID znak: parcela 1887 3512/2 (katastrska občina 1887
Šentlambert parcela 3512/2)
– ID znak: parcela 1887 2737/1 (katastrska občina 1887
Šentlambert parcela 2737/1)
– ID znak: parcela 1887 2830/2 (katastrska občina 1887
Šentlambert parcela 2830/2)
– ID znak: parcela 1889 2406/2 (katastrska občina 1889
Podkum parcela 2406/2)
– ID znak: parcela 1880 833/2 (katastrska občina 1880
Kolovrat parcela 833/2)
– ID znak: parcela 1880 833/4 (katastrska občina 1880
Kolovrat parcela 833/4)
– ID znak: parcela 1880 833/8 (katastrska občina 1880
Kolovrat parcela 833/8).

MURSKA SOBOTA
1056.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o preoblikovanju zavoda RIS, Raziskovalno
izobraževalno središče Dvorec Rakičan v javni
zavod Raziskovalno izobraževalno središče
Dvorec Rakičan

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1,
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 1. in 20. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00
– ZPDZC in 127/06 – ZJZP), Zakona o spodbujanju razvoja
turizma (Uradni list RS, št. 13/18), Zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07
– popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS,
57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17,
21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO in
196/21 – ZDOsk), 12. člena Odloka o preoblikovanju zavoda
RIS, Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan v
javni zavod Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan (Uradni list Republike Slovenije, št. 107/11, 75/12, 22/15,
63/17) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota
(Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo 49/10,
39/15 in 69/17) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota
na 25. seji dne 7. aprila 2022 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o preoblikovanju zavoda RIS, Raziskovalno
izobraževalno središče Dvorec Rakičan
v javni zavod Raziskovalno izobraževalno
središče Dvorec Rakičan
1. člen
V Odloku o preoblikovanju zavoda RIS, Raziskovalno
izobraževalno središče Dvorec Rakičan v javni zavod Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan (Uradni list
RS, št. 107/11, 75/12, 22/15 in 63/17) se v 3. členu, v petem
odstavku za besedno zvezo »trajnostnega razvoja,« doda besedilo: »opravljanja dejavnosti spodbujanja razvoja turizma v
občini in regiji«.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
V 8. členu se v prvem odstavku za točko e) doda nova
točka f), ki se glasi: »dejavnost spodbujanja turizma.«.
V drugem odstavku se dodata novi trideseta in enaintrideseta alineja, ki se glasita:
»– izvaja socialno varstvene projekte in programe;
– skrbi za razvoj turistične infrastrukture in spodbuja turistično dejavnost.«.
V tretjem odstavku se v enajsti alineji črta besedilo »kot
dopolnilno dejavnost osnovnim dejavnostim ob izpolnjevanju
zakonskih pogojev za izvajanje«.
V šestem odstavku se črta dejavnost po Standardni klasifikaciji dejavnosti: »A/02.200 Sečnja«.
V šestem odstavku se dodajo sledeče dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti:
»– N/79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
– Q/87.900 Drugo socialno varstvo z nastanitvijo
– Q/88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za
starejše in invalidne osebe
– Q/88.991 Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij«.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0009/2022-1(610)
Murska Sobota, dne 7. aprila 2022
Župan
Mestne občine Murska Sobota
dr. Aleksander Jevšek

SEVNICA
1057.

Odlok o rebalansu A proračuna Občine
Sevnica za leto 2022

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF,
14/15 – ZUUJFO in 76/16 – Odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr.,
101/13, 55/15 – ZfisP in 96/15 – ZIPRS 1617) in 18. člena
Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17
in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 30. redni seji dne
6. 4. 2022 sprejel

ODLOK
o rebalansu A proračuna Občine Sevnica
za leto 2022
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Sevnica za leto 2022 (Uradni list RS, št. 194/21) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Proračun Občine Sevnica za leto 2022 je določen:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
(v evrih)
skupina/podskupine kontov
proračun leta
2022
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
21.381.519
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
17.163.099
70 DAVČNI PRIHODKI
14.750.235
700 Davki na dohodek in dobiček
13.290.344
703 Davki na premoženje
1.129.089
704 Domači davki na blago in storitve
329.802
706 Drugi davki
1.000

Št.
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71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
upor.
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZIROMA
PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
TER VRAČILA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442)
44. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

Stran

3149

2.412.863
1.671.969
10.100
17.500
97.500
615.794
433.216
88.136
345.080
3.885.204
1.817.951
2.067.253
24.846.661
6.081.541
1.051.022
161.740
4.447.599
27.480
393.700
8.449.049
493.202
4.824.668
518.352
2.612.827
9.519.108
9.519.108
796.963
208.500
588.463
–3.465.142

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Stran
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VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
Stanje sredstev na računih na dan
31. 12. preteklega leta

Uradni list Republike Slovenije

0
2.750.000
2.750.000
2.750.000
674.748
674.748
674.748

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2021
se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani
Občine Sevnica pa se poleg objavijo še vsi dokumenti iz prejšnjega člena.
Št. 410-0020/2021
Sevnica, dne 7. aprila 2022

–1.389.890
2.075.252
3.465.142

Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk

1.476.346

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– podkontov in načrt razvojnih programov, ki ga sestavljajo
projekti, sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani
Občine Sevnica: www.obcina-sevnica.si.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0024/2022
Sevnica, dne 7. aprila 2022
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk

1058.

programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih
vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah med
letom 2021 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

Zaključni račun proračuna Občine Sevnica
za leto 2021

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr.,
101/13 in 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18 in
195/20 – odl. US) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni
list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 30. redni seji dne 6. 4. 2022 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Občine Sevnica za leto 2021
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sevnica
za leto 2021.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2021
sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan
podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in
odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih
odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Sevnica za leto
2021. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih

STRAŽA
1059.

Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi
Skupne občinske uprave občin Dolenjske

Na podlagi 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 –
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE),
15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni
list, št. 14/19 – uradno prečiščeno besedilo), 16. člena Statuta
Občine Straža (Uradni list RS, št. 61/21), 17. in 54. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.),
15. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS,
št. 43/18 in 19/21) in 17. člena Statuta Občine Mirna (Uradno
glasilo slovenskih občin, št. 21/11) so Občinski svet Mestne
občine Novo mesto na 25. redni seji dne 3. 2. 2022, Občinski
svet Občine Straža na 21. redni seji dne 3. 2. 2022, Občinski
svet Občine Trebnje na 20. redni seji dne 23. 2. 2022, Občinski
svet Občine Mokronog - Trebelno na 15. redni seji dne 23. 2.
2022 in Občinski svet Občine Mirna na 19. redni seji dne 29. 3.
2022 sprejeli

ODLOK
o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Skupne
občinske uprave občin Dolenjske
1. člen
V Odloku o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Dolenjske (Dolenjski uradni list, št. 8/20, Uradni list RS, št. 69/20,
Uradno glasilo slovenskih občin, št. 23/20 in Uradno glasilo
e-občina, št. 11/20) se v 2. členu v deseti alineji beseda »in«
nadomesti z vejico, v enajsti alineji se pika nadomesti z besedo
»in« ter za dosedanjo enajsto doda nova dvanajsta alineja, ki
se glasi:
»– informatike.«.
KONČNI DOLOČBI
2. člen
(sprejem in objava odloka)
(1) Ta odlok se sprejme v enakem besedilu v Mestni občini Novo mesto, Občini Straža, Občini Trebnje, Občini Mokronog
- Trebelno in Občini Mirna.
(2) Ta odlok objavi Mestna občina Novo mesto v Dolenjskem uradnem listu, Občina Straža in Občina Trebnje v Uradnem listu Republike Slovenije, Občina Mokronog - Trebelno v
Uradnem glasilu e-občina in Občina Mirna v Uradnem glasilu

Uradni list Republike Slovenije
slovenskih občin v petnajstih dneh po sprejetju odloka na seji
občinskega sveta, ki o njem odloča zadnji.
3. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi Mestne
občine Novo mesto.
Št. 900-0019/2021
Novo mesto, dne 3. februarja 2022
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Gregor Macedoni
Št. 90001-1/2022
Straža, dne 3. februarja 2022
Župan
Občine Straža
Dušan Krštinc
Št. 007-2/2022-3
Trebnje, dne 24. februarja 2022
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic
Št. 007-0014/2019
Mokronog, dne 23. februarja 2022
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver
Št. 007-0006/2019-12
Mirna, dne 30. marca 2022
Župan
Občine Mirna
Dušan Skerbiš
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Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi
Skupne občinske uprave občin Dolenjske

Na podlagi 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 –
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE),
15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni
list, št. 14/19 – uradno prečiščeno besedilo), 16. člena Statuta
Občine Straža (Uradni list RS, št. 61/21), 17. in 54. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.),
15. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS,
št. 43/18 in 19/21) in 17. člena Statuta Občine Mirna (Uradno
glasilo slovenskih občin, št. 21/11) so Občinski svet Mestne
občine Novo mesto na 25. redni seji dne 3. 2. 2022, Občinski
svet Občine Straža na 21. redni seji dne 3. 2. 2022, Občinski
svet Občine Trebnje na 20. redni seji dne 23. 2. 2022, Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 15. redni seji dne
23. 2. 2022 in Občinski svet Občine Mirna na 19. redni seji dne
29. 3. 2022 sprejeli

3151

ODLOK
o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Skupne
občinske uprave občin Dolenjske
1. člen
V Odloku o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Dolenjske (Dolenjski uradni list, št. 8/20, Uradni list RS, št. 69/20,
Uradno glasilo slovenskih občin, št. 23/20 in Uradno glasilo
e-občina, št. 11/20) se v 2. členu v deseti alineji beseda »in«
nadomesti z vejico, v enajsti alineji se pika nadomesti z besedo
»in« ter za dosedanjo enajsto doda nova dvanajsta alineja, ki
se glasi:
»– informatike.«.
KONČNI DOLOČBI
2. člen
(sprejem in objava odloka)
(1) Ta odlok se sprejme v enakem besedilu v Mestni občini Novo mesto, Občini Straža, Občini Trebnje, Občini Mokronog
- Trebelno in Občini Mirna.
(2) Ta odlok objavi Mestna občina Novo mesto v Dolenjskem uradnem listu, Občina Straža in Občina Trebnje v Uradnem listu Republike Slovenije, Občina Mokronog - Trebelno v
Uradnem glasilu e-občina in Občina Mirna v Uradnem glasilu
slovenskih občin v petnajstih dneh po sprejetju odloka na seji
občinskega sveta, ki o njem odloča zadnji.
3. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi Mestne
občine Novo mesto.
Št. 900-0019/2021
Novo mesto, dne 3. februarja 2022
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Gregor Macedoni
Št. 90001-1/2022
Straža, dne 3. februarja 2022
Župan
Občine Straža
Dušan Krštinc

TREBNJE
1060.

Stran

Št. 007-2/2022-3
Trebnje, dne 24. februarja 2022
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic
Št. 007-0014/2019
Mokronog, dne 23. februarja 2022
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver
Št. 007-0006/2019-12
Mirna, dne 30. marca 2022
Župan
Občine Mirna
Dušan Skerbiš

Stran

3152 /
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VLADA
1061.

Uredba o spremembah Uredbe o mejnih
vrednostih emisije hlapnih organskih spojin
v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo
organska topila

Na podlagi drugega, tretjega in četrtega odstavka 17. člena, drugega odstavka 19. člena, trinajstega odstavka 74. člena, šestega odstavka 104. člena in za izvrševanje 82. člena
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 –
ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A,
48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18
– ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o spremembah Uredbe o mejnih vrednostih
emisije hlapnih organskih spojin v zrak
iz naprav, v katerih se uporabljajo
organska topila
1. člen
V Uredbi o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih
spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila
(Uradni list RS, št. 35/15, 58/16 in 54/21) se v 10. členu črta
četrti odstavek.
Dosedanji peti odstavek postane četrti odstavek.
Dosedanji šesti odstavek se črta.
Dosedanji sedmi odstavek postane peti odstavek.

Uradni list Republike Slovenije
na, šestega odstavka 104. člena in za izvrševanje 82. člena
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 –
ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A,
48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18
– ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o spremembah Uredbe o mejnih vrednostih
emisije halogeniranih hlapnih organskih spojin
v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo
organska topila
1. člen
V Uredbi o mejnih vrednostih emisije halogeniranih hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo
organska topila (Uradni list RS, št. 71/11) se v 25. členu v tretjem odstavku črta besedilo »za obdobje petih let«.
Peti odstavek se črta.
2. člen
V 27. členu se v prvem odstavku prva alineja črta.
Dosedanje druga do peta alineja postanejo prva do četrta
alineja.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

2. člen
V 12. členu se v prvem odstavku prva alineja črta.
Dosedanje druga do četrta alineja postanejo prva do
tretja alineja.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
(veljavnost potrdil o vpisu)
Potrdila o vpisu v evidenco naprav, ki so bile na dan uveljavitve te uredbe vpisane v evidenco naprav v skladu z 10. členom uredbe, veljajo še naprej kot potrdila o vpisu v evidenco
na podlagi spremenjenega 10. člena uredbe.
4. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

3. člen
(veljavnost potrdil o vpisu)
Potrdila o vpisu v evidenco naprav, ki so bile na dan uveljavitve te uredbe vpisane v evidenco naprav v skladu s 25. členom uredbe, veljajo še naprej kot potrdila o vpisu v evidenco
na podlagi spremenjenega 25. člena uredbe.
4. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-142/2022
Ljubljana, dne 7. aprila 2022
EVA 2022-2550-0031

Št. 00704-141/2022
Ljubljana, dne 7. aprila 2022
EVA 2022-2550-0030

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

1063.
1062.

Uredba o spremembah Uredbe o mejnih
vrednostih emisije halogeniranih hlapnih
organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih
se uporabljajo organska topila

Na podlagi drugega, tretjega in četrtega odstavka 17. člena, drugega odstavka 19. člena, trinajstega odstavka 74. čle-

Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju
ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje
Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo
v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020,
ki se izvajajo z javnimi razpisi

Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o morskem
ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06, 76/15 in 69/17) Vlada Republike Slovenije izdaja

Uradni list Republike Slovenije
UREDBO
o spremembah Uredbe o izvajanju ukrepov
iz Operativnega programa za izvajanje
Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo
v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020,
ki se izvajajo z javnimi razpisi
1. člen
V Uredbi o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa
za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v
Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z
javnimi razpisi (Uradni list RS, št. 14/17, 16/18, 80/18, 78/19,
41/21 in 140/21) se v 1. členu v drugem odstavku v 2. točki
besedilo »Uredbo (EU) 2019/1241 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 20. junija 2019 o ohranjanju ribolovnih virov
in varstvu morskih ekosistemov s tehničnimi ukrepi, o spremembi uredb Sveta (ES) št. 2019/2006, (ES) št. 1224/2009
ter uredb (EU) št. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973,
(EU) 2019/472 in (EU) 2019/1022 Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 894/97,
(ES) št. 850/98, (ES) št. 2549/2000, (ES) št. 254/2002,
(ES) št. 812/2004 in (ES) št. 2187/2005 (UL L št. 198 z dne
25. 7. 2019, str. 105)« nadomesti z besedilom »Delegirano
uredbo Komisije (EU) 2021/2064 z dne 25. avgusta 2021 o
dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta v zvezi z določitvijo izjeme de minimis za obveznost
iztovarjanja za nekatere vrste pridnenega ribolova v Jadranskem morju ter jugovzhodnem Sredozemskem morju (UL L
št. 421 z dne 26. 11. 2021, str. 9)«.
2. člen
V 16. členu se v drugem odstavku črta besedilo »Najvišji
znesek podpore je 2.200.000 eurov na posamezno vlogo. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz
tega ukrepa pridobi največ 2.800.000 eurov podpore.«.
3. člen
V 108. členu se v prvem odstavku 12. točka spremeni
tako, da se glasi:
»12. pred datumom upravičenosti stroškov iz prvega odstavka prejšnjega člena vlagatelj ne sme začeti del niti prevzeti
nobenih obveznosti na račun morebitnih dodeljenih sredstev,
kot je sklenitev katere koli pogodbe ali naročanje materiala,
opreme, storitev ali del. Splošni stroški, kot so stroški za pripravljalna dela, pridobivanje dovoljenj, izdelava študije izvedljivosti, izvedba javnih naročil, se ne štejejo za začetek izvajanja
operacije;«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
(končanje postopkov)
Postopki, začeti na podlagi Uredbe o izvajanju ukrepov
iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada
za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje
2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi (Uradni list RS,
št. 14/17, 16/18, 80/18, 78/19, 41/21 in 140/21), se končajo v
skladu z Uredbo o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo
v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z
javnimi razpisi (Uradni list RS, št. 14/17, 16/18, 80/18, 78/19,
41/21 in 140/21).
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5. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-136/2022
Ljubljana, dne 7. aprila 2022
EVA 2022-2330-0033
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

1064.

Odlok o Programu porabe sredstev Sklada
za podnebne spremembe za leti 2022 in 2023

Na podlagi petega odstavka 129. člena Zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo,
49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 –
ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12,
92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg,
84/18 – ZIURKOE in 158/20) Vlada Republike Slovenije izdaja

ODLOK
o Programu porabe sredstev Sklada
za podnebne spremembe za leti 2022 in 2023
1. člen
S tem odlokom se sprejme Program porabe sredstev
Sklada za podnebne spremembe za leti 2022 in 2023 (v nadaljnjem besedilu: Program), ki je v Prilogi, ki je sestavni del
tega odloka.
2. člen
(1) Ne glede na skupni znesek, določen v Programu za
posamezni ukrep, se lahko 20% tega zneska v okviru istega
ukrepa prenese in prerazporedi v naslednja leta.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko v okviru istega
ukrepa v naslednja leta prenese in prerazporedi tudi več kot
20% zneska, določenega v Programu za posamezni ukrep, če
je za ta ukrep že sklenjen sporazum ali pogodba, kar se uredi
z aneksom k temu sporazumu ali pogodbi.
KONČNI DOLOČBI
3. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v
obdobju 2021–2023 (Uradni list RS, št. 101/21).
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00704-151/2022
Ljubljana, dne 7. aprila 2022
EVA 2022-2550-0035
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

Priloga

Stran
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Priloga
Program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2022 in 2023
Preglednica ukrepov in porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2022 in 2023 (v mio EUR)
Ukrep

2022

2023

Skupni znesek

Razogljičenje, emisije toplogrednih plinov, ukrepi na področju gozdarstva, kmetijstva in odpadkov
Ukrepi za blaženje podnebnih sprememb in za prilagajanje nanje v
gozdarstvu

1,500

1,500

3,000

Ukrepi za blaženje podnebnih sprememb in za prilagajanje nanje v
kmetijstvu

3,610

3,610

7,220

Predelava odpadnega blata iz komunalnih in skupnih čistilnih naprav
(monosežig)

0,500

6,500

7,000

5,750

23,000

28,750

14,500

12,100

26,600

Izgradnja dela ureditev HE Mokrice

3,105

16,000

19,105

Izgradnja zaprtega reinjekcijskega sistema vrtin

1,650

1,500

3,150

Strokovne podlage za verigo HE na srednji Savi
Nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z
električno energijo
Energetska učinkovitost, industrija

0,412

0,188

0,600

15,000

0,000

15,000

1,000

4,000

5,000

Trajnostna gradnja z lesom

1,881

0,517

2,398

Trajnostna gradnja skoraj ničenergijskih stavb

6,000

16,720

22,720

Energetska sanacija stavb

3,000

3,000

6,000

Naložbe v večjo energijsko učinkovitost stavb

0,052

0,000

0,052

40,850

14,901

55,751

0,088

0,102

0,190

Finančne spodbude za podjetja za naložbe v trajnostno mobilnost

0,036

0,000

0,036

Nakup novih vozil za prevoz potnikov

0,600

3,000

3,600

Nakup novih vozil za izvajanje potniškega prometa

3,800

3,200

7,000

Spodbujanje okolju prijaznejšega tovornega prevozništva v cestnem
prometu

8,000

2,000

10,000

Spodbude za nakup električnih koles

3,200

2,000

5,200

Razogljičenje, emisije toplogrednih plinov, ukrepi v gospodarstvu
Kritje posrednih stroškov zaradi stroškov emisij toplogrednih plinov
Subvencije za domače in tuje investicije v dejavnostih, pomembnih za
prehod v nizkoogljično, krožno in podnebno odporno gospodarstvo
Razogljičenje, obnovljivi viri energije

Finančne spodbude za podjetja za naložbe v ukrepe energetske
učinkovitosti
Energetska učinkovitost, stavbe

Zamenjava starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno
biomaso ali s toplotnimi črpalkami
Ukrepi za zmanjšanje energetske revščine
Energetska učinkovitost, promet

Izgradnja kolesarske infrastrukture

2,601

0,023

2,624

Ureditev in izgradnja parkirišč za kolesa na železniških postajah

3,047

2,000

5,047

Izgradnja kolesarskih povezav v okviru Dogovora o razvoju regij

5,500

0,000

5,500

Spodbujanje trajnostne mobilnosti območij ohranjanja narave

0,958

0,700

1,658

Spodbujanje trajnostne mobilnosti območij ohranjanja narave – polnilne
postaje

0,037

0,000

0,037

Spodbujanje izgradnje infrastrukture za alternativna goriva in nakupa vozil
na alternativna goriva

5,524

5,200

10,724

Nakup električnega vlaka v Arboretumu Volčji potok

0,312

0,000

0,312
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Nadgradnja železniških prog

2023

Stran
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Skupni znesek

28,136

0,000

28,136

Nadgradnja glavne železniške proge št. 20 Ljubljana Jesenice – d.m. na
odseku Podnart–Lesce Bled

5,001

0,000

5,001

Spodbujanje železniškega tovornega prometa

4,300

10,700

15,000

Nakupi novih, okolju prijaznih komunalnih vozil

0,032

0,000

0,032

Nabava novih voznih sredstev železniškega potniškega prometa

0,000

36,000

36,000

LIFE Podnebna pot 2050

0,035

0,000

0,035

LIFE IP CARE4CLIMATE

4,208

5,000

9,208

Sofinanciranje nevladnih organizacij

0,200

0,329

0,529

Energetska učinkovitost, večsektorski ukrepi ter ozaveščanje in informiranje

Sofinanciranje prireditev v podporo trajnostnemu razvoju

0,000

0,500

0,500

LIFE restart
Promocija sinergijskih učinkov okoljske in energetske politike za
povečanje odpornosti družbe in spodbujanje prehoda k nizkoogljični
družbi
Raziskave, inovacije in konkurenčnost

0,111

0,111

0,222

0,000

1,500

1,500

Tehnološke inovacije, razvoj in demonstracija na področju nizkoogljičnosti

1,100

1,000

2,100

Digitalna preobrazba prostora in okolja – eMOP

2,000

3,100

5,100

Zelena delovna mesta

2,041

0,850

2,891

Izvedba programov Celovitega strateškega projekta razogljičenja
Slovenije prek prehoda v krožno gospodarstvo

1,300

1,000

2,300

Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju

1,711

1,037

2,748

LIFE BioTHOP

0,016

0,000

0,016

LIFE Turn to e-Circular

0,105

0,178

0,283

LIFE HIDAQUA

0,050

0,024

0,074

Izvajanje ukrepov za ohranjanje biotske raznovrstnosti

1,876

1,380

3,256

Sofinanciranje programov na področju naravnih nesreč

Prilagajanje
21,990

15,000

36,990

CRP V3-1903 Monitoring prenašalcev vektorskih bolezni

0,120

0,033

0,153

LIFE ViVACCAdapt

0,062

0,000

0,062

LIFE Amphicon

0,463

0,625

1,088

Mednarodni podnebni projekti

0,800

0,700

1,500

Vplačila v Zeleni podnebni sklad

0,000

1,000

1,000

Tehnična pomoč

3,200

2,000

5,200

Kritje administrativnih stroškov opravljanja nalog uradnega dražitelja
pravic do emisije toplogrednih plinov

0,050

0,050

0,100

Kritje stroškov poslovanja Eko sklada

Mednarodna razvojna pomoč

Podpora izvajanju ukrepov, strateških in izvedbenih aktov ter zakonodaje

0,990

1,250

2,240

Solidarnostni dodatek za odpravo posledic energetske revščine
(ZUOPVCE)

106,800

0,000

106,800

Skupaj predvidena izplačila (realizacija)

319,211

205,129

524,339

Ocena razpoložljivih sredstev v obdobju 2022–2023

525,214

Ocena prilivov na podračun proračuna v obdobju 2022–2023

170,000

170,000

Prenos (ocena prenosa) sredstev iz preteklega leta

185,214

36,004

Ocena ostanka za prenos sredstev v naslednja leta

36,004

0,875
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Emisije toplogrednih plinov

1.1.1
1.1.1.1

Ukrepi na področju gozdarstva
Ukrepi za blaženje podnebnih sprememb in za prilagajanje nanje v gozdarstvu

Sredstva so namenjena izvedbi ukrepov za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje v gozdarstvu.
Financirajo se priprava strokovnih podlag, izvedba tečajev, delavnic, predavanj, praktičnih prikazov in drugih
dejavnosti prenosa znanja o tržnem potencialu lesa v Sloveniji, izvedba naložb v ukrepe za varstvo pred
invazivnimi tujerodnimi vrstami v gozdovih, za prilagajanje drevesne sestave gozdov podnebnim spremembam in
za zagotavljanje genetske pestrosti drevesnih vrst.
Upravičenci do porabe sredstev so izvajalci del, izbrani na podlagi javnih naročil, in izvajalci projektov, izbrani na
podlagi javnih pozivov.
Ukrep izvaja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP) na podlagi
sporazuma z Ministrstvom za okolje in prostor (v nadaljnjem besedilu: MOP).
Poraba sredstev je v skladu z nameni porabe sredstev iz 1. in 2. točke prvega odstavka 129. člena Zakona o
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 –
ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17
– GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20; v nadaljnjem besedilu: ZVO-1).
Učinki izvedbe ukrepa bodo ovrednoteni na podlagi ocene uspešnosti prenosa znanja, izvedbe naložb v ukrepe
za varstvo pred invazivnimi tujerodnimi vrstami v gozdovih, za prilagajanje drevesne sestave gozdov podnebnim
spremembam in za izboljšanje genetske pestrosti drevesnih vrst.
1.1.2
1.1.2.1

Ukrepi na področju kmetijstva
Ukrepi za blaženje podnebnih sprememb in za prilagajanje nanje v kmetijstvu

Sredstva so namenjena izvedbi ukrepov za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje v kmetijstvu.
Financirajo se izdelava študij, strokovnih podlag, delavnic, predavanj in tečajev, izvedba vzpostavitve sistema
trajnostne rabe kmetijskih tal, izvedba spremljanja organske snovi in hranil v kmetijskih tleh, posodobitev in
nadgradnja področnih kart za spremljanje lastnosti in stanja kmetijskih tal ter procesov na kmetiji, izvedba analiz
toplogrednih plinov iz kmetijstva, izvedba neposrednih meritev emisij metana iz prebavil govedi, izobraževanje na
področju zmanjšanja emisij toplogrednih plinov (v nadaljnjem besedilu: TGP) in obvladovanja vročinskega stresa
pri kravah molznicah in določitev možnosti za zmanjševanja porabe energije na kmetiji s pozitivnim vplivom na
prilagajanje podnebnim spremembam, analiza uporabe obnovljivih virov energije, toplote ali hladu v kmetijstvu,
zagotovitev vodnih virov za namakanje z izgradnjo/obnovo večnamenskih akumulacij, izvedba ukrepov za
ohranjanje biotske raznovrstnosti, izdelava ocene vpliva podnebnih sprememb v kmetijstvu in gozdarstvu na
področju trajnostnega razvoja in določitev uporabe sodobnih tehnologij na področju prilagajanja podnebnim
spremembam, spodbujanje in izvedba tečajev, delavnic in predavanj, izvedba aktivnosti za pospeševanje razvoja
ekološkega kmetovanja in ozaveščanje o zmanjševanju izgub odpadne hrane vseh členov v verigi preskrbe s
hrano o pomenu rabe lokalne hrane pri zmanjševanju količin odpadne hrane.
Ukrep izvaja MKGP na podlagi sporazuma z MOP.
Poraba sredstev je v skladu z nameni porabe sredstev iz 1. in 2. točke prvega odstavka 129. člena ZVO-1.
Učinki izvedbe ukrepa bodo ovrednoteni na podlagi ocene uspešnosti izvedenih ukrepov za ohranjanje biotske
raznovrstnosti in izvedbe prenosa znanja ter izvedenih naložb.
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Ukrepi na področju odpadkov
Predelava odpadnega blata iz komunalnih in skupnih čistilnih naprav (monosežig)

Sredstva so namenjena vzpostavitvi in nadgradnji podpornega okolja na področju ravnanja z odpadki, izgradnji
manjkajoče infrastrukture za termično obdelavo blata (monosežig) ter ukrepom ozaveščanja in usposabljanja na
področju krožnega gospodarstva, vključno s področjem preprečevanja nastajanja odpadkov, učinkovitejši rabi
virov z upoštevanjem prednostnega reda hierarhije ravnanja z odpadki (recikliranje) ter ravnanja s komunalnimi,
industrijskimi in nevarnimi odpadki.
Financirajo se naložbena potreba Republike Slovenije v izgradnjo infrastrukture za obdelavo (recikliranje)
odpadkov (blato iz komunalnih in skupnih čistilnih naprav; v nadaljnjem besedilu: BKČN), priprava študij,
strokovnih podlag, prostorskih aktov, projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja (izdelava dokumentacije),
izvedba javnih naročil in izgradnja naprave za monosežig (termično obdelavo) blata iz komunalnih in skupnih
čistilnih naprav (odpadek št. 19 08 05) za poznejšo snovno predelavo (rekuperacijo) fosforja iz s fosforjem
bogatega pepela ter priprava študij in izdelava dokumentacije za izgradnjo odlagališča (monoodlaganje) za
dolgoročno odlaganje s fosforjem bogatega pepela iz naprav za monosežig BKČN.
Ukrep izvaja MOP.
Poraba sredstev je v skladu z nameni porabe sredstev iz 1. točke prvega odstavka 129. člena ZVO-1.
Učinki izvedbe ukrepa bodo ovrednoteni na podlagi ocene prispevka k zmanjšanju emisij TGP.
1.1.4
1.1.4.1

Ukrepi v gospodarstvu
Kritje posrednih stroškov zaradi stroškov emisij toplogrednih plinov

Sredstva so namenjena podpori učinkovite rabe električne energije.
Financira se nadomestilo za kritje posrednih stroškov zaradi stroškov emisij TGP.
Upravičenci do nadomestila za kritje posrednih stroškov zaradi stroškov emisij TGP so upravljavci naprav, ki so
v sistemu trgovanja z emisijskimi pravicami v skladu z ZVO-1, ki proizvajajo proizvod iz sektorja ali delov sektorja
znotraj sektorja, ki so izpostavljeni resničnemu tveganju premestitve emisij CO 2 iz Priloge I k Sporočilu Komisije
Smernice za nekatere ukrepe državne pomoči v okviru sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih
plinov po letu 2021 (UL C št. 317 z dne 25. 9. 2020, str. 5) in ki pri proizvodnji proizvoda uporabljajo električno
energijo.
V skladu s tretjim odstavkom 129. člena ZVO-1 bo Vlada RS določila način in pogoje dodelitve nadomestila za
kritje posrednih stroškov v korist določenih sektorjev ali delov sektorjev znotraj sektorja, izpostavljenih tveganju
premestitve emisij CO2. S predpisom bo določen tudi organ, ki bo izvajal ukrep.
Poraba sredstev je v skladu z nameni porabe sredstev iz 13. točke prvega odstavka 129. člena ZVO-1.
Učinki izvedbe ukrepa bodo ovrednoteni na podlagi ocene zmanjšanja emisij TGP glede na porabo električne
energije.
1.1.4.2

Subvencije za domače in tuje investicije v dejavnostih, pomembnih za prehod v nizkoogljično,
krožno in podnebno odporno gospodarstvo

Sredstva so namenjena krepitvi lesnopredelovalne verige za proizvodnjo izdelkov iz lesa z visoko dodano
vrednostjo ter investicijam za spodbujane zelenega in digitalnega prehoda, vključno s spodbujanjem trajnostne
mobilnosti.
Sofinancira se naložba v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva ter stroške izvedbe projekta,
instrumentov in opreme (v obsegu in za obdobje uporabe v projektu), amortizacije za instrumente in opremo,
stavb in zemljišča (v obsegu in za obdobje kot se uporabljajo za projekt), pogodbenih raziskav, znanja in patentov
ter stroški svetovalnih in drugih ustreznih storitev, dodatni režijski stroški in drugi stroški poslovanja (nastali kot
neposredna posledica projekta).
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Upravičenci do sofinanciranja naložbe so investitorji, ki na podlagi javnega razpisa v skladu z Zakonom o
spodbujanju investicij (Uradni list RS, št. 13/18, 204/21 in 29/22) ali Zakonom o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16) na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
oziroma izvajalsko agencijo vložijo vlogo za dodelitev subvencije ter izpolnjujejo merila za sofinanciranje naložbe
iz sredstev Sklada za podnebne spremembe, in sicer če se z naložbo izboljšuje energetska učinkovitosti,
zmanjšujejo emisije TGP, če ima investitor vzpostavljen sistem okoljskega odgovornega ravnanja in če je naložba
pripravljena za izvedbo.
Ukrep izvaja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljnjem besedilu: MGRT) oziroma izvajalska
agencija v obliki javnega razpisa na podlagi sporazuma oziroma pogodbe z MOP.
Poraba sredstev je v skladu z nameni porabe sredstev iz 1., 2., 3., 8 in 12. točke prvega odstavka 129. člena
ZVO-1.
Učinki izvedbe ukrepa bodo ovrednoteni na podlagi prikaza zmanjšanja porabe energije na enoto proizvedenega
proizvoda in zmanjšanja emisij TGP iz zgorevanja fosilnih goriv.
1.2
1.2.1

Obnovljivi viri energije
Izgradnja dela ureditev HE Mokrice

Sredstva so namenjena izvedbi novih in nadomestnih sonaravnih in naravovarstvenih ukrepov v območju Natura
2000 v okviru izgradnje dela ureditve hidroelektrarne Mokrice (v nadaljnjem besedilu: HE Mokrice).
Financirajo se izgradnja nedeljive infrastrukture v obsegu gradnje akumulacijskega bazena, rekonstrukcija in
izgradnja nasipov in brežin ter izvedba ureditve podslapja HE Mokrice, izgradnja ureditve vodne infrastrukture na
pritokih bazena na območju Državnega prostorskega načrta za HE Mokrice (v nadaljnjem besedilu: DPN za HE
Mokrice) in druge manjše ureditve na vodotokih, izgradnja ureditve vodne infrastrukture na zalednih območjih, ki
jih je treba protipoplavno urediti, ter izvedba sanacije in odprave negativnih vplivov na obstoječo infrastrukturo
(vodno, državno, lokalno, drugo infrastrukturno) na območju DPN za HE Mokrice, rekonstrukcija lokalne cestne
infrastrukture za potrebe odprave vplivov izgradnje ureditev na območju HE Mokrice in za potrebe dostopov
gradnje ureditev na obravnavanem območju, izvedba vseh sonaravnih ureditev in odprave negativnih posledic
gradnje na okolje ter izvedba vseh potrebnih sonaravnih in naravovarstvenih ukrepov na obravnavanem območju.
Ukrep izvaja INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti, d. o. o., (v nadaljnjem besedilu: INFRA) na podlagi
pogodbe z MOP.
Poraba sredstev je v skladu z nameni porabe sredstev iz 3. točke prvega odstavka 129. člena ZVO-1.
Učinki izvedbe ukrepa bodo ovrednoteni glede na število izvedenih dejavnosti.
1.2.2

Izgradnja zaprtega reinjekcijskega sistema vrtin

Sredstva so namenjena spodbujanju učinkovite in okolju prijazne uporabe geotermalne energije.
Sofinancirajo se naložbe v izgradnjo zaprtega reinjekcijskega sistema vrtin, ki uporablja termalno in
termomineralno vodo kot vir toplote za ogrevanje rastlinjakov, namenjenih za pridelavo, predelavo ali trženje
kmetijskih proizvodov. Upravičeni stroški so stroški pripravljalnih del in površinskega sistema nad vrtino ter stroški
vrtanja vrtine, potrebne cevne opreme in potrebne električne in ostale infrastrukture oziroma opreme, potrebne
za izvedbo projekta.
Upravičenci do prejema nepovratne finančne spodbude, ki predstavlja državno pomoč, so nosilci kmetijskega
gospodarstva iz 3. točke 3. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR,
26/14, 32/15, 27/17 in 22/18).
Ukrep izvajata MKGP in Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu:
agencija) na podlagi sporazuma z MOP. Podlaga za financiranje izvajanja ukrepa je sedmi odstavek 112. člena
Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 –
ZIUOPDVE) v povezavi z Odlokom o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe 2020–2023
(Uradni list RS, št. 14/20).
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Poraba sredstev je v skladu z nameni porabe sredstev iz 3. točke prvega odstavka 129. člena ZVO-1.
Učinki izvedbe ukrepa bodo ovrednoteni na podlagi ocene prispevka k zmanjšanju emisij TGP (opustitev rabe
fosilnih goriv za ogrevanje rastlinjakov, namenjenih kmetijski pridelavi hrane) in k povečanju deleža obnovljivih
virov energije.
1.2.3

Strokovne podlage za verigo HE na srednji Savi

Ukrep je namenjen financiranju priprave strokovnih podlag za fazo prostorskega načrtovanja v združenem
postopku načrtovanja in dovoljenja v skladu z zakonom, ki ureja prostor, na območju od Ježice do Suhadola, pri
čemer se bodo sredstva Sklada za podnebne spremembe koristila tudi za načrtovanje sonaravnih in
naravovarstvenih ureditev in ukrepov. Strokovne podlage se bodo uporabljale v fazi prostorskega načrtovanja v
združenem postopku načrtovanja in dovoljevanja v skladu z zakonom, ki ureja prostor, za izgradnjo verige
hidroelektrarn na Srednji Savi (HE Suhadol, HE Trbovlje, HE Renke), ki jih je treba zagotoviti s strani MOP ter so
del dokumentacije, ki omogoča celovit pristop k pripravi in potrditvi DPN in s tem umeščanja hidroelektrarn v
prostor.
Ukrep bodo izvajali MOP, DRSV in INFRA na podlagi pogodbe z MOP.
Poraba sredstev je v skladu z nameni porabe sredstev iz 3. točke prvega odstavka 129. člena ZVO-1.
Učinki izvedbe ukrepa bodo ovrednoteni glede na število izvedenih dejavnosti.
1.2.4

Nepovratne finančne spodbude za naprave za samooskrbo z električno energijo

Nepovratne finančne spodbude so namenjene naložbam namestitve naprav za individualno in skupnostno
samooskrbo gospodinjskih odjemalcev ali malih poslovnih odjemalcev z električno energijo, ki električno energijo
proizvajajo z izrabo sončne energije. Predlagani znesek bo predvidoma predstavljal sredstva za povišanje
razpisanega zneska v okviru veljavnega javnega poziva 93SUB-SO21 ter za nov razpis.
Upravičenci do prejema nepovratne finančne spodbude so gospodinjski odjemalci in mali poslovni odjemalci
električne energije.
Ukrep izvaja Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljnjem besedilu: Eko sklad) na podlagi pogodbe z
MOP.
Poraba sredstev je v skladu z nameni porabe sredstev iz 3. točke prvega odstavka 129. člena ZVO-1.
Učinki izvedbe ukrepa bodo ovrednoteni v skladu z metodo za določanje prihrankov energije, rabe obnovljivih
virov energije in zmanjšanja emisij TGP iz Pravilnika o metodah za določanje prihrankov energije (Uradni list RS,
št. 57/21; v nadaljnjem besedilu: pravilnik).
2

Energetska učinkovitost

2.1
2.1.1

Industrija
Finančne spodbude za podjetja za naložbe v ukrepe energetske učinkovitosti

Sredstva so namenjena izboljšanju energetske učinkovitosti v podjetjih.
Sofinancirata se izvedba ukrepov učinkovite rabe energije in ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije.
Upravičenci do prejema nepovratne finančne spodbude po pravilu pomoči de minimis so pravne osebe,
samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali
z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih
podružnic v tujini.
Ukrep izvaja Eko sklad na podlagi pogodbe z MOP.
Poraba sredstev je v skladu z nameni porabe sredstev iz 3. točke prvega odstavka 129. člena ZVO-1.
Učinki izvedbe ukrepa bodo ovrednoteni v skladu z metodologijo iz pravilnika glede na število izvedenih naložb.
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Stavbe
Trajnostna gradnja z lesom

Sredstva so namenjena spodbujanju gradnje novih stavb splošnega družbenega pomena z visoko energijsko
učinkovitostjo.
Sofinancira se nova gradnja skoraj ničenergijskih stavb splošnega družbenega pomena v lasti občin na območju
Republike Slovenije z naslednjo enotno klasifikacijo objektov, opredeljeno v skladu s Tehnično smernico TSG-V006: 2018 Razvrščanje objektov: 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo, 12620 Muzeji, arhivi in knjižnice, 12630
Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo in 12650 Stavbe
za šport.
Upravičenci do sofinanciranja nove gradnje skoraj ničenergijskih stavb splošnega družbenega pomena so občine.
Ukrep izvaja Eko sklad na podlagi pogodbe z MOP in javnega poziva 72SUB-sNESLS19 Nepovratne finančne
spodbude za nove naložbe v gradnjo skoraj ničenergijskih stavb splošnega družbenega pomena (Uradni list RS,
št. 39/19, 54/20 in 75/20).
Poraba sredstev je v skladu z nameni porabe sredstev iz 3. točke prvega odstavka 129. člena ZVO-1.
Učinki izvedbe ukrepa bodo ovrednoteni v skladu z metodo za določanje prihrankov energije, rabe obnovljivih
virov energije in zmanjšanja emisij TGP iz pravilnika glede na število izvedenih naložb.
2.2.2

Trajnostna gradnja skoraj ničenergijskih stavb

Sredstva so namenjena spodbujanju naložb v gradnjo novih stavb z visoko energijsko učinkovitostjo ali celovito
obnovo starejših stavb.
Sofinancirajo se naložbe v gradnjo ali nakup skoraj ničenergijskih novih stavb, naložbe v celovito obnovo starejših
stavb in nakup stanovanj v novih ali obnovljenih skoraj ničenergijskih stavbah. Spodbude so namenjene tudi za
naložbe v gradnjo skoraj ničenergijskih stavb javnega značaja, na primer stavb splošnega družbenega pomena
(stavbe za kulturo in razvedrilo, muzeji, arhivi in knjižnice, stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno
delo, stavbe za zdravstveno oskrbo, stavbe za šport ipd.), za gradnjo stavb za posebne družbene skupine (domovi
za starejše osebe, dijaški, študentski in materinski domovi ipd.) in stavbe javne uprave (občine, krajevni uradi).
Upravičenci do porabe sredstev so občani, pravne osebe samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične
osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ter občine, ki so investitorke v naložbo gradnje skoraj nič-energijske
stavbe splošnega družbenega pomena, ki je v lasti občine.
Ukrep izvaja Eko sklad na podlagi pogodbe z MOP in javnih pozivov.
Poraba sredstev je v skladu z nameni porabe sredstev iz 3. točke prvega odstavka 129. člena ZVO-1.
Učinki izvedbe ukrepa bodo ovrednoteni v skladu z metodo za določanje prihrankov energije, rabe obnovljivih
virov energije in zmanjšanja emisij TGP iz pravilnika glede na število izvedenih naložb.
2.2.3

Energetska sanacija stavb

Sredstva so namenjena spodbujanju energetske prenove in izboljšanju energetskega stanja stavb ter varni
odstranitvi vseh azbestnih materialov, prisotnih na kritinah stavb in znotraj stavb kot izolacijski materiali.
Sofinancirajo se predvsem tiste naložbe v energetske prenove in izboljšanje energetskega stanja stavb, ki vodijo
v tako končno stanje, ki glede na izhodiščno bistveno zmanjša porabo energije, s tem pa se doseže zelo visoka
energetska učinkovitost.
Upravičenci do sofinanciranja naložbe so posredni in neposredni proračunski uporabniki iz Registra proračunskih
uporabnikov (https://www.gov.si/teme/register-proracunskih-uporabnikov/; v nadaljnjem besedilu: posredni in
neposredni proračunski uporabniki), ki imajo sprejet proračun z vključeno postavko naložbe v energetsko prenovo
oziroma izboljšanje energetskega stanja stavbe oziroma sprejet načrt razvojnih programov s finančno konstrukcijo
za naložbo, ki je predmet sofinanciranja.
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Ukrep izvajajo posredni in neposredni proračunski uporabniki na podlagi sporazuma z MOP.
Poraba sredstev je v skladu z nameni porabe sredstev iz 9. točke prvega odstavka 129. člena ZVO-1.
Učinki izvedbe ukrepa bodo ovrednoteni v skladu z metodo za določanje prihrankov energije, rabe obnovljivih
virov energije in zmanjšanja emisij TGP iz pravilnika glede na število izvedenih naložb in m2 obnov stavb.
2.2.4

Naložbe v večjo energijsko učinkovitost stavb

Sredstva so namenjena spodbujanju naložb v rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitosti
stanovanjskih stavb.
Sofinancirata se vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe v
starejših stanovanjskih stavbah na območjih občin, ki imajo sprejet odlok o načrtu za kakovost zraka in kjer v
skladu z občinskim aktom ali lokalnim energetskim konceptom ni določen drug prednostni način ogrevanja, ter
izvedba drugih ukrepov pri obnovi starejših stanovanjskih stavb na območjih občin s sprejetim odlokom o načrtu
za kakovost zraka.
Upravičenci do nepovratne finančne spodbude za vgradnjo kurilne naprave na lesno biomaso za centralno
ogrevanje stanovanjske stavbe v starejših stanovanjskih stavbah so občani.
Ukrep izvaja Eko sklad na podlagi pogodbe z MOP in javnega poziva 37SUB-OB16 Nepovratne finančne
spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih
stavb (Uradni list RS, št. 18/16, 26/16, 29/17 in 56/17; v nadaljnjem besedilu: javni poziv 37SUB-OB16).
Poraba sredstev je v skladu z nameni porabe sredstev iz 1. točke prvega odstavka 129. člena ZVO-1.
Učinki izvedbe ukrepa bodo ovrednoteni v skladu z metodo za določanje prihrankov energije, rabe obnovljivih
virov energije in zmanjšanja emisij TGP iz pravilnika glede na število izvedenih naložb.
2.2.5

Zamenjava starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso ali s toplotnimi
črpalkami

Sredstva so namenjena spodbujanju naložb v rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost
stanovanjskih stavb.
Sofinancira se zamenjava starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso ali z ogrevalnimi
toplotnimi črpalkami za centralno ogrevanje stanovanjskih stavb. Financira se vzpostavitev in delovanje
mobilnega demonstracijskega centra za kurjenje v malih kurilnih napravah ter ozaveščanje in izobraževanje
uporabnikov naprav na lesno biomaso glede primernega goriva in pravilnega načina kurjenja.
Upravičenci do nepovratne finančne spodbude za naložbe v rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko
učinkovitost stanovanjskih stavb so občani.
Ukrep izvaja Eko sklad na podlagi pogodbe z MOP in javnega poziva 37SUB-OB16, javnega poziva 54SUB-OB17
Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske
učinkovitosti stanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 56/17, 39/18, 57/18, 84/18, 30/19 in 36/19), javnega poziva
69SUB-SOCOB19 Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav
z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah (Uradni list RS, št. 32/19, 108/20 in
51/21), javnega poziva 74SUB-OB19 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih
virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 36/19, 108/20 in 184/20),
javnega poziva 86SUB-SOCOB21 Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih
kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah (Uradni list RS, št. 51/21)
ter pozivov, ki bodo nadomestili te pozive in MOP z izvedbo javnih naročil in javnih pozivov.
Poraba sredstev je v skladu z nameni porabe sredstev iz 1. točke prvega odstavka 129. člena ZVO-1.
Učinki izvedbe ukrepa bodo ovrednoteni v skladu z metodo za določanje prihrankov energije, rabe obnovljivih
virov energije in zmanjšanja emisij TGP iz pravilnika glede na število izvedenih naložb.
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Ukrepi za zmanjšanje energetske revščine

Sredstva so namenjena zmanjševanju energetske revščine socialno ogroženih gospodinjstev.
Financira se izvedba programa zmanjševanja energetske revščine (v nadaljnjem besedilu: ZERO). Ukrepi za
zmanjševanje energetske revščine so namenjeni vsem socialno šibkim občanom, upravičenim do redne denarne
socialne pomoči ali do izredne denarne socialne pomoči ali do varstvenega dodatka. Občani se pri strokovnem
delavcu na Centru za socialno delo z izpolnjenim letakom ZERO prijavijo na brezplačni obisk energetskega
svetovalca na domu. Energetski svetovalec opravi energetski pregled stavbe in stanovalci pridobijo informacije o
potrebnih spremembah za učinkovitejšo rabo energije. Financira se nakup paketa enostavnih naprav za
zmanjšanje rabe energije in vode, in sicer LED-sijalke, reducirne mrežice (perlatorji), podaljški za električno
energijo s stikalom za izklop, varčevalni nastavki za pipo in tuš, tesnila za okna, odsevne folije za radiatorje.
Ukrep izvaja Eko sklad na podlagi pogodbe z MOP.
Poraba sredstev je v skladu z nameni porabe sredstev iz 9. točke prvega odstavka 129. člena ZVO-1.
Učinki izvedbe ukrepa bodo ovrednoteni v skladu z metodo za določanje prihrankov energije, rabe obnovljivih
virov energije in zmanjšanja emisij TGP iz pravilnika.
2.3
2.3.1

Promet
Finančne spodbude za podjetja za naložbe v trajnostno mobilnost

Sredstva so namenjena spodbujanju izvedbe ukrepov trajnostne mobilnosti v podjetjih.
Sofinancirajo se izdelava mobilnostnih načrtov, postavitev parkirišč za kolesa in kolesarnice, nakup električnih
koles in koles za službeno uporabo, nakup polnilnic za električna vozila in polnilnic za vozila na vodik, nakup
prikazovalnikov bližnjih postajališč in odhodov z njih v realnem času ter nakup registratorjev odhoda/prihoda za
trajnostne načine prevoza.
Upravičenci do nepovratne finančne spodbude za naložbe v trajnostno mobilnost so pravne osebe zasebnega
prava, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s
predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji,
razen njihovih podružnic v tujini.
Ukrep izvaja Eko sklad na podlagi pogodbe z MOP in javnega poziva 78FS-PO19 Finančne spodbude za naložbe
v ukrepe trajnostne mobilnosti v podjetjih (Uradni list RS, št. 80/19, 10/20 in 75/20).
Poraba sredstev je v skladu z nameni porabe sredstev iz 7. točke prvega odstavka 129. člena ZVO-1.
Učinki izvedbe ukrepa bodo ovrednoteni na podlagi ocene prispevka k zmanjšanju emisij TGP glede na število
izvedenih naložb.
2.3.2

Nakup novih vozil za prevoz potnikov

Sredstva so namenjena zmanjšanju emisij TGP v prometu.
Sofinancira se nakup novih vozil za izvajanje javnega mestnega in medkrajevnega potniškega prometa, za prevoz
potnikov in njihove prtljage, in sicer novih vozil za cestni promet na električni pogon ali na vodik, kategorij M2 in
M3, kar vključuje tudi vozila, kot so kombiji, minibusi in cestni turistični vlakci.
Upravičenci do nepovratne finančne spodbude za nakup novih vozil za prevoz potnikov so občine.
Ukrep izvaja Eko sklad na podlagi pogodbe z MOP in javnega poziva 70SUB-PP19 Nepovratne finančne
spodbude občinam za nakup novih vozil za prevoz potnikov (Uradni list RS, št. 34/19 in 75/20).
Poraba sredstev je v skladu z nameni porabe sredstev iz 7. točke prvega odstavka 129. člena ZVO-1.
Učinki izvedbe ukrepa bodo ovrednoteni v skladu z metodo za določanje prihrankov energije, rabe obnovljivih
virov energije in zmanjšanja emisij TGP iz pravilnika glede na število izvedenih naložb.
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Nakup novih vozil za izvajanje potniškega prometa

Sredstva so namenjena zmanjšanju emisij TGP v prometu.
Sofinancira se nakup novih vozil za izvajanje javnega mestnega in medkrajevnega potniškega prometa ter šolskih
prevozov, za prevoz potnikov in njihove prtljage, in sicer novih vozil za cestni promet na električni pogon ali na
vodik, kategorij M1, M2 in M3, kar vključuje tudi vozila, kot so kombiji, minibusi in cestni turistični vlakci.
Upravičenci do nepovratne finančne spodbude za nakup novih vozil za izvajanje potniškega prometa so občine,
ki imajo sprejet občinski proračun z vključeno postavko nakupa predmetnih vozil oziroma sprejet načrt razvojnih
programov s finančno konstrukcijo za naložbo, ki je predmet sofinanciranja.
Ukrep izvaja Eko sklad na podlagi pogodbe z MOP in javnega poziva.
Poraba sredstev je v skladu z nameni porabe sredstev iz 7. točke prvega odstavka 129. člena ZVO-1.
Učinki izvedbe ukrepa bodo ovrednoteni v skladu z metodo za določanje prihrankov energije, rabe obnovljivih
virov energije in zmanjšanja emisij TGP iz pravilnika glede na število izvedenih naložb.
2.3.4

Spodbujanje okolju prijaznejšega prevozništva v cestnem prometu

Sredstva so namenjena zmanjšanju emisij TGP v prometu.
Sofinancirajo se nakup ali predelava tovornih vozil in avtobusov na sintetični plin in biometan ter s pogonom na
elektriko ali vodik za opravljanje prevozov v cestnem prometu in za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči,
nakup novih in obnovljenih pnevmatik, nadgradnja tovornih vozil z aerodinamičnimi deli za zmanjšanje zračnega
upora ter razgradnja starejših avtobusov in tovornih vozil.
Upravičenci do prejema nepovratne finančne spodbude, ki predstavlja državno pomoč, so imetniki licenc za
opravljanje prevozov v cestnem prometu (podjetja in samostojni podjetniki) ter sile za zaščito, reševanje in pomoč
oziroma javne službe za zaščito, reševanje in pomoč.
Ukrep izvajata Eko sklad in Borzen d.o.o.. Eko sklad izvaja ukrep na podlagi pogodbe z MOP. BORZEN, d.o.o.
izvaja ukrep na podlagi pogodbe z MZI in MOP. MZI in MOP skleneta sporazum o sodelovanju pri izvajanju
ukrepa.
Poraba sredstev je v skladu z nameni porabe sredstev iz 7. točke prvega odstavka 129. člena ZVO-1.
Učinki izvedbe ukrepa bodo ovrednoteni v skladu z metodo za določanje prihrankov energije, rabe obnovljivih
virov energije in zmanjšanja emisij TGP iz pravilnika glede na število izvedenih naložb.
2.3.5

Finančne spodbude občanom za nakup električnih koles

Sredstva so namenjena spodbujanju trajnostne mobilnosti ter omogočanju varne, udobne in neposredne dnevne
mobilnosti s kolesom ter s tem preusmerjanju individualnih prevozov z avtomobili v širše koriščenje trajnostnih
oblik mobilnosti.
Sofinancira se nakup električnih koles, in sicer nakup treking, mestnih, zložljivih in tovornih električnih koles, ki se
uporabljajo pri dnevni mobilnosti ter električnih pogonskih koles za priklop na invalidski voziček.
Upravičenci do sofinanciranja nakupa električnih koles so občani.
Ukrep izvaja MOP na podlagi izvedbe javnega poziva in pogodb z izbranimi izvajalci, in sicer specializiranimi
trgovinami za prodajo kolesarske opreme, športnimi trgovinami in distributerji električnih koles.
Poraba sredstev je v skladu z nameni porabe sredstev iz 7. točke prvega odstavka 129. člena ZVO-1.
Učinki izvedbe ukrepa bodo ovrednoteni v skladu z metodo za določanje prihrankov energije, rabe obnovljivih
virov energije in zmanjšanja emisij TGP iz pravilnika glede na število izvedenih naložb.
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Izgradnja kolesarske infrastrukture

Sredstva so namenjena spodbujanju trajnostne mobilnosti ter omogočanju varne, udobne in neposredne dnevne
mobilnosti s kolesom ter s tem preusmerjanja individualnih prevozov z avtomobili v širše koriščenje trajnostnih
oblik mobilnosti.
Sofinancirata se izgradnja kolesarske infrastrukture, in sicer gradnja in/ali rekonstrukcija kolesarskih povezav, ki
povezujejo različne tipe območji v občini, ter postavitev sistema izposoje javnih koles.
Upravičenci do nepovratne finančne spodbude so občine.
Ukrep izvaja Eko sklad na podlagi pogodbe z MOP in javnega poziva 65SUB-LSKI18 Nepovratne finančne
spodbude občinam za naložbe v izgradnjo kolesarske infrastrukture (Uradni list RS, št. 84/189) in 61SUB-LSKI19
Nepovratne finančne spodbude občinam za naložbe v izgradnjo kolesarske infrastrukture (Uradni list RS,
št. 17/19).
Poraba sredstev je v skladu z nameni porabe sredstev iz 7. točke prvega odstavka 129. člena ZVO-1.
Učinki izvedbe ukrepa bodo ovrednoteni v skladu z metodo za določanje prihrankov energije, rabe obnovljivih
virov energije in zmanjšanja emisij TGP iz pravilnika glede na število izvedenih naložb.
2.3.7

Ureditev in izgradnja parkirišč za kolesa na železniških postajah

Sredstva so namenjena obnovi javne železniške infrastrukture, ki omogoča kolesarjem varnejšo uporabo površin
v območju železniških postaj.
Financirata se izvedba prometne ureditve in izgradnja parkirišč za kolesa (kolesarnic) na železniških postajah.
Ukrep izvaja SŽ-Infrastruktura, d. o. o., na podlagi pogodbe o opravljanju storitev upravljavca javne železniške
infrastrukture.
Poraba sredstev je v skladu z nameni porabe sredstev iz 7. točke prvega odstavka 129. člena ZVO-1.
Učinki izvedbe projekta bodo ovrednoteni na podlagi ocene zmanjšanja emisij TGP.
2.3.8

Izgradnja kolesarskih povezav v okviru Dogovora za razvoj regij

Sredstva so namenjena vzpostavitvi regionalnih kolesarskih povezav.
Sofinancirata se načrtovanje in gradnja regionalnih kolesarskih povezav.
Upravičenci do nepovratne finančne spodbude so občine.
Ukrep izvaja Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (v nadaljnjem besedilu: DRSI) na podlagi sporazuma
z MOP.
Poraba sredstev je v skladu z nameni porabe sredstev iz 7. točke prvega odstavka 129. člena ZVO-1.
Učinki izvedbe ukrepa bodo ovrednoteni v skladu z metodo za določanje prihrankov energije, rabe obnovljivih
virov energije in zmanjšanja emisij TGP iz pravilnika glede na število izvedenih naložb.
2.3.9

Spodbujanje trajnostne mobilnosti območij ohranjanja narave

Sredstva so namenjena spodbujanju trajnostne mobilnosti na območjih ohranjanja narave.
Financira se nakup električnih vozil za prevoz obiskovalcev (vključno s skupinami s posebnimi potrebami) po
zavarovanem območju in za opravljanje nalog javne službe varstva narave, električnih plovil za opravljanje javne
službe varstva narave ter za prevoze obiskovalcev, koles in električnih koles za prevoz obiskovalcev po
zavarovanem območju in za opravljanje nalog javne službe varstva narave ter električnih delovnih strojev za
opravljanje javne službe varstva narave in umirjanja prometa na zavarovanih območjih (parkirišča, prometna
signalizacija ter druge za to potrebne infrastrukture in opreme). Za premagovanje izjemnih vzponov na gorskih
zavarovanih območjih se financira nakup hibridnih vozil.
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Upravičenci do porabe sredstev so občine, ki s temi sredstvi pridobljena vozila upravljajo same ali jih pogodbeno
oddajo v najem upravljavcu zavarovanega območja, izvajalci javne službe ohranjanja narave na podlagi zakona,
ki ureja ohranjanje narave, in sicer upravljavci zavarovanih območij, ustanovitelj katerih je država, strokovna
organizacija, pristojna za ohranjanje narave, ki s temi sredstvi pridobljena električna vozila upravlja sama, in javni
zavodi, ki jih je ustanovila država.
Ukrep izvaja MOP.
Poraba sredstev je v skladu z nameni porabe sredstev iz 7. točke prvega odstavka 129. člena ZVO-1.
Učinki izvedbe ukrepa bodo ovrednoteni v skladu z metodo za določanje prihrankov energije, rabe obnovljivih
virov energije in zmanjšanja emisij TGP iz pravilnika glede na število izvedenih naložb.
2.3.10 Spodbujanje trajnostne mobilnosti območij ohranjanja narave – polnilne postaje
Sredstva so namenjena spodbujanju električne mobilnosti kot pomembnega elementa trajnostne mobilnosti na
zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000.
Sofinancira se nakup novih polnilnih postaj, ki izpolnjujejo tehnične zahteve, določene v Uredbi o vzpostavitvi
infrastrukture za alternativna goriva v prometu (Uradni list RS, št. 41/17).
Upravičenci do nepovratne finančne spodbude so občine, ki imajo delež ozemlja na območjih Natura 2000
oziroma delež ozemlja na zavarovanih območjih.
Ukrep izvaja Eko sklad na podlagi pogodbe z MOP in javnega poziva 53SUB-EVPOL17 Nepovratne finančne
spodbude občinam za polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območjih narave in območjih Natura
2000 (Uradni list RS, št. 66/17 in 41/18).
Poraba sredstev je v skladu z nameni porabe sredstev iz 7. točke prvega odstavka 129. člena ZVO-1.
Učinki izvedbe ukrepa bodo ovrednoteni v skladu z metodo za določanje prihrankov energije, rabe obnovljivih
virov energije in zmanjšanja emisij TGP iz pravilnika glede na število izvedenih naložb.
2.3.11 Spodbujanje izgradnje infrastrukture za alternativna goriva in nakupa vozil na alternativni pogon
Sredstva so namenjena spodbujanju izgradnje infrastrukture za alternativna goriva ter nakupa vozil in plovil na
alternativni pogon.
Sofinancirata se nakup vozil in plovil – prevoznih sredstev, ki za pogon uporabljajo elektriko, vodik in druga
alternativa goriva ter izgradnja in nakup polnilne in druge infrastrukture, nujne za delovanje teh prevoznih
sredstev. Del sredstev je namenjen sofinanciranju izvedbe projekta RES HUB – izgradnja in nakup javne vodikove
polnilnice z vodikarno na območju Vojašnice Petra Petriča v Kranju, ki omogoča uresničevanje zaveze Slovenije
do Nato pakta in zagotavlja Slovenski vojski neodvisen vir energije, ki bo zelene narave. Prav tako je del sredstev
namenjen za nakup čolna z električnim pogonom in električne opreme za opravljanje raziskovalnih nalog na
področju oceanografije, ki jih izvaja Morska biološka postaja Piran. Sofinanciranje nakupa navedenega čolna z
električnim pogonom in električne opreme spodbuja k trajnostnim raziskavam obalnega in odprtega morja - stanja
in procesov znotraj morskega ekosistema ter vplivov podnebnih sprememb idr. posegov vanj. Uporaba
najsodobneje opremljenega čolna z električnim pogonom in električno opremo omogoča raziskovanje, monitoring
in izvajanje drugih razvojnih in strokovnih nalog kakovostno, e- mobilno in trajnostno.
Del sredstev je namenjen tudi nakupu službenih vozil posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov, ki za
pogon uporabljajo elektriko, vodik ali druga alternativa goriva ter ustrezne polnilne infrastrukture.
Upravičenci do spodbude so posredni in neposredni proračunski uporabniki.
Ukrep izvajata MOP in Ministrstvo za javno upravo (v nadaljnjem besedilu: MJU), Ministrstvo za obrambo ter
Nacionalni inštitut za biologijo (Morska biološka postaja Piran).
Poraba sredstev je v skladu z nameni porabe sredstev iz 7. točke prvega odstavka 129. člena ZVO-1.
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Učinki izvedbe ukrepa bodo ovrednoteni v skladu z metodo za določanje prihrankov energije, rabe obnovljivih
virov energije in zmanjšanja emisij TGP iz pravilnika glede na število izvedenih naložb.
2.3.12 Nakup električnega vlaka v Arboretumu Volčji Potok
Sredstva so namenjena zmanjšanju emisij TGP v naravnem parku, ki je kulturnega pomena.
Sofinancirata se nakup električnega vlaka v Arboretumu Volčji Potok in polnilnica na solarni vir energije.
Ukrep izvaja Arboretum Volčji Potok, javni zavod s področja kulture, ki upravlja kulturni spomenik državnega
pomena, enoto dediščine Volčji Potok – Arboretum (EŠD 7904), na podlagi pogodbe z MOP.
Poraba sredstev je v skladu z nameni porabe sredstev iz 7. točke prvega odstavka 129. člena ZVO-1.
Učinki izvedbe ukrepa bodo ovrednoteni na podlagi ocene prispevka k zmanjšanju emisij TGP na podlagi porabe
dizelskega goriva obstoječega traktorskega vlaka, ki bo umaknjen iz prometa.
2.3.13 Nadgradnja železniških prog
Sredstva so namenjena povečanju zmogljivosti železniških povezav, večji dostopnosti javne železniške
infrastrukture in izboljšanju konkurenčnosti storitev železniškega prevoza.
Sofinancira se nadgradnja železniških prog.
Ukrep izvaja DRSI.
Poraba sredstev je v skladu z nameni porabe sredstev iz 7. točke prvega odstavka 129. člena ZVO-1.
Učinki izvedbe ukrepa bodo ovrednoteni v skladu z metodo za določanje prihrankov energije, rabe obnovljivih
virov energije in zmanjšanja emisij TGP iz pravilnika.
2.3.14 Nadgradnja glavne železniške proge št. 20 Ljubljana Jesenice – d.m. na odseku Podnart–Lesce
Bled
Sredstva so namenjena povečanju zmogljivosti železniških povezav, večji dostopnosti javne železniške
infrastrukture in izboljšanju konkurenčnosti storitev železniškega prevoza.
Sofinancira se nadgradnja glavne železniške proge št. 20 Ljubljana Jesenice – d.m. na odseku Podnart–Lesce
Bled.
Ukrep izvaja DRSI.
Poraba sredstev je v skladu z nameni porabe sredstev iz 7. točke prvega odstavka 129. člena ZVO-1.
Učinki izvedbe ukrepa bodo ovrednoteni v skladu z metodo za določanje prihrankov energije, rabe obnovljivih
virov energije in zmanjšanja emisij TGP iz pravilnika.
2.3.15 Spodbujanje železniškega tovornega prometa
Sredstva so namenjena spodbujanju prevoza blaga po železnicah, izboljšanju konkurenčnosti storitev
železniškega tovornega prevoza in boljši izkoriščenosti javne železniške infrastrukture.
Sofinancira se del stroškov prevozov blaga po železnicah, s katerimi se prevozniku zagotavlja enakopraven
ekonomski položaj s prevozniki blaga in potnikov v drugih vrstah prometa oziroma zagotavlja povračilo stroškov,
ki jih ima zaradi tega, ker opravlja prevoz, ki ga ne bi opravljal, če bi ga opravljal le zaradi svojega ekonomskega
interesa.
Upravičenci do prejema nepovratne finančne spodbude, ki predstavlja državno pomoč, so vsi prevozniki v
železniškem tovornem prometu, tj. javni ali zasebni izvajalci prevoza blaga v železniškem prometu, ki so
registrirani in licencirani v Republiki Sloveniji ter ki opravljajo železniški tovorni prevoz.
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Ukrep izvaja Ministrstvo za infrastrukturo (v nadaljnjem besedilu: MzI) na podlagi sporazuma z MOP in javnega
poziva v skladu z določbami Zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 99/15 – uradno prečiščeno
besedilo in 30/18) in Uredbe o nadomestilu dela stroškov za prevoze, raziskave in naložbe prevoznikom, ki
opravljajo določene prevozne storitve v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 108/00).
Poraba sredstev je v skladu z nameni porabe sredstev iz 7. točke prvega odstavka 129. člena ZVO-1.
Učinki izvedbe ukrepa bodo ovrednoteni na podlagi ocene zmanjšanja obsega emisij iz zgorevanja fosilnih goriv
zaradi prevoza po železnicah.
2.3.16 Nakupi novih, okolju prijaznih komunalnih vozil
Sredstva so namenjena zmanjšanju emisij TGP v prometu.
Sofinancira se nakup novih komunalnih vozil in delovnih vozil oziroma strojev, namenjenih vzdrževanju javnih
površin na območjih občin s sprejetim odlokom o načrtu za kakovost zraka. Emisijski razred vozil je najmanj
EURO VI v obliki nepovratnih finančnih spodbud, in sicer 80 odstotkov od vrednosti vozila, brez DDV.
Upravičenci do nepovratne finančne spodbude so občine.
Ukrep izvaja Eko sklad na podlagi pogodbe z MOP in javnega poziva 68SUB-KV19 Nepovratne finančne
spodbude občinam za nakup novih komunalnih vozil na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost
zraka (Uradni list RS, št. 34/19 in 75/20).
Poraba sredstev je v skladu z nameni porabe sredstev iz 7. točke prvega odstavka 129. člena ZVO-1.
Učinki izvedbe ukrepa bodo ovrednoteni v skladu z metodo za določanje prihrankov energije, rabe obnovljivih
virov energije in zmanjšanja emisij TGP iz pravilnika glede na število izvedenih naložb.
2.3.17 Nabava novih voznih sredstev železniškega potniškega prometa
Sredstva so namenjena prehodu na energetsko učinkovit javni železniški promet.
Sofinancira se nakup novih voznih sredstev železniškega potniškega prometa.
Ukrep izvaja SŽ-Potniški promet, d. o. o., na podlagi Pogodbe o izvajanju obvezne gospodarske javne službe
prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu za obdobje od 2017 do 2031 (Sklep
Vlade RS, št. 37500-2/2017/4, z dne 23. 2. 2017) z vsemi spremembami in dopolnitvami.
Poraba sredstev je v skladu z nameni porabe sredstev iz 7. točke prvega odstavka 129. člena ZVO-1.
Učinki izvedbe ukrepa so bili že ovrednoteni na podlagi metodologije in izračunov, narejenih v okviru priprave
projektne dokumentacije »Nabava novih voznih sredstev železniškega potniškega prometa«.
2.4
2.4.1

Večsektorski ukrepi ter ozaveščanje in informiranje
LIFE Podnebna pot 2050

Sredstva so v okviru sofinanciranja izvedbe projekta LIFE Podnebna pot 2050 namenjena spodbujanju
učinkovitejše implementacije podnebnih politik, spremljanju in doseganju zmanjšanja emisij TGP, izboljšavi
dostopa in uporabi monitoringa implementacij, povečanju uporabe kvantitativnih analiz v podporo odločanju med
odločevalci in drugimi deležniki, prispevanju k večji ozaveščenosti o blaženju podnebnih sprememb ter promociji
rezultatov ukrepa za uporabo v drugih sektorjih, na lokalni ravni in v drugih državah.
Sofinancirajo se priprava projekcij emisij TGP do leta 2050 za vse sektorje IPCC, vključno z oceno učinkov ter
projekcije emisij TGP in odvzemov do leta 2050 za sektorje raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo
(t. i. LULUCF), izdelava večkriterijske ocene učinkov blažitvenih scenarijev in nadgradnja obstoječega sistema za
spremljanje izvajanja ukrepov za blaženje podnebnih sprememb.
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Ukrep izvajajo Institut Jožef Stefan s partnerji ELEK, načrtovanje, projektiranje in inženiring, d. o. o., Gradbeni
Inštitut ZRMK (GI ZRMK), d. o. o., Inštitut za ekonomska raziskovanja (IER), Kmetijski inštitut Slovenije (KIS),
PNZ svetovanje projektiranje, d. o. o., Gozdarski inštitut Slovenije (GIS) na podlagi pogodbe z MOP.
Poraba sredstev je v skladu z nameni porabe sredstev iz 1., 7. in 12. točke prvega odstavka 129. člena ZVO-1.
Učinki izvedbe ukrepa bodo ovrednoteni na podlagi metodologije in kazalnikov projekta.
2.4.2

LIFE IP CARE4CLIMATE

Sredstva so v okviru sofinanciranja izvedbe projekta LIFE IP CARE4CLIMATE namenjena podpori
učinkovitejšemu izvajanju evropske zakonodaje in mednarodnih obveznosti Republike Slovenije na področju
blaženja podnebnih sprememb.
Sofinancirajo se izvedba projektnih dejavnosti za informiranje in ozaveščanje ciljnih javnosti o problematiki
podnebnih sprememb, usposabljanja zaposlenih za izvajanje strokovne pomoči na področju zelenega javnega
naročanja in vzpostavitev portala za strokovno pomoč naročnikom zelenega javnega naročanja, promocije
ukrepov za zmanjšanje odpadne hrane, promocije javnega potniškega prometa, pospešitve izvedbe energetske
prenove stavb v stanovanjskem sektorju s sklopom dejavnosti promocije, usposabljanja ter načrtovanja
financiranja in priprave finančnih instrumentov. Projekt se izvaja v skladu s Pogodbo o sofinanciranju projekta s
strani Evropske komisije št. LIFE17 IPC/SI/000007.
Vodilni partner projekta je MOP s projektnimi partnerji Digitalna agencija, Inštitut za politike prostora, Eko sklad,
Gozdarski inštitut Republike Slovenije, Institut Jožef Stefan, Urbanistični inštitut RS, Organizacija Umanotera,
Društvo Fokus, Urbanistični zavod Maribor, Univerza v Mariboru, Zavod za gradbeništvo, ZRC SAZU, Inštitut
ZRMK in MzI.
Poraba sredstev je v skladu z nameni porabe sredstev iz 12. točke prvega odstavka 129. člena ZVO-1.
Učinki izvedbe ukrepa bodo ovrednoteni na podlagi metodologije in kazalnikov projekta.
2.4.3

Sofinanciranje nevladnih organizacij

Sredstva so namenjena krepitvi delovanja nevladnih organizacij na področjih varstva okolja in urejanja prostora.
Financirajo se podnebni programi vsebinskih mrež nevladnih organizacij v dejavnostih informiranja, svetovanja,
izobraževanja, raziskovanja, zagovorništva, mreženja, promocije in podpore v korist nevladnih organizacij na
dveh vsebinskih področjih, in sicer na področjih varstva okolja in urejanja prostora.
Ukrep izvaja Eko sklad na podlagi pogodbe z MOP in javnega razpisa NVO19 za sofinanciranje podnebnih
programov vsebinskih mrež nevladnih organizacij za področji varstva okolja in urejanja prostora (Uradni list RS,
št. 80/19).
Poraba sredstev je v skladu z nameni porabe sredstev iz 12. točke prvega odstavka 129. člena ZVO-1.
Učinki izvedbe ukrepa bodo ovrednoteni na podlagi števila izvedenih programov nevladnih organizacij, ki bodo
sodelovale v vsebinskih mrežah.
2.4.4

Sofinanciranje prireditev v podporo trajnostnemu razvoju

Vse večje prireditve (tekmovanja, olimpijade, kongresi idr.) vplivajo na povečanje toplogrednih plinov v ozračju
zaradi množičnih individualnih prevozov obiskovalcev na prireditve, dobave hrane in drugih izdelkov iz oddaljenih
lokacij ponudnikov, velikih količin nastalih odpadkov med prireditvijo (odpadna hrana, odpadna embalaža,
plastenke pijač, lončki, cigaretni ogorki, reklamni letaki, plakati,..), velike porabe energije idr..
Sredstva so namenjena sofinanciranju ključnih aktivnosti, ki bodo pomembno prispevale k ozaveščanju
prebivalcev RS in širše sodelujočih glede trajnostne mobilnosti, trajnostnega komuniciranja, odgovornega
ravnanja z odpadki ter k preprečevanju nastajanja odpadkov in zavržene hrane in drugim ukrepom trajnostnega
razvoja. Gre za enega najpomembnejših nacionalnih dogodkov, FIS svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju
v Planici 2023.
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Upravičenci do porabe sredstev so organizatorji prireditev, izbrani na podlagi javnega poziva ali javnega razpisa
oziroma organizatorji prireditev na podlagi sklenjene neposredne pogodbe.
Ukrep izvaja Smučarska zveza Slovenije na podlagi pogodbe z MOP.
Poraba sredstev je v skladu z nameni porabe sredstev iz 1. točke prvega odstavka 129. člena ZVO-1.
Učinki izvedbe ukrepa bodo ovrednoteni na podlagi izpolnjevanja pogodbenih obveznosti.
2.4.5

LIFE IP RESTART

Sredstva so namenjena sofinanciranju razvojno-raziskovalnih aktivnosti, ki so potrebne, da se s projektom LIFE
IP RESTART izkaže, kako lahko digitalizacija in optimizacija procesov pri odstranjevanju in obdelavi odpadkov
prispevata k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Gre za raziskovalne vsebine, ki jih sam program LIFE ne
podpira, vendar pa so nujne za izvedbo projekta ter dokazovanje doseganja kriterijev in ciljev projekta. Pri
aktivnostih bo vključeno tudi sodelovanje z drugimi raziskovalnimi ustanovami držav članic.
Glavni namen projekta LIFE IP RESTART je uvesti celosten nabor komplementarnih tehničnih, digitalnih, okoljskih
in družbenih krožnih rešitev, s katerimi bi spodbudili izvajanje nacionalnega programa ravnanja z odpadki in
programa preprečevanja odpadkov (OPRO) ter tako dosegli čim večjo samozadostnost z vidika surovin in povečali
krožno gospodarstvo z recikliranjem odpadkov v uporabne produkte ter tako zagotovili, da bodo cilji, zastavljeni
v krovni direktivi o odpadkih, do leta 2035 lahko doseženi.
Aktivnosti se bodo izvajale med izvajanjem projekta LIFE IP RESTART kot komplementarne aktivnosti, ki jih
program LIFE ne podpira, saj gre za raziskovalno-razvojne aktivnosti. Vključevale bodo pripravo vsebin s katerimi
se bodo nadgradile aktivnosti predvidene v celotni dobi trajanja projekta LIFE IP RESTART. Prvi stiki z nekaterimi
raziskovalnimi ustanovami (Univerza Delft idr.) so bili navezani že med pripravo projektne dokumentacije.
Ukrep bo imel pozitiven učinek na gospodarstvo in okolje, saj bo prispeval k zmanjšanju nelegalno odloženih
odpadkov, zmanjšal vpliv prevoza odpadkov in prispeval k boljšemu spremljanju celotnega masnega toka
odpadka od nastanka do ponovne uporabe.
2.4.6

Promocija sinergijskih učinkov okoljske in energetske politike za povečanje odpornosti družbe in
spodbujanje prehoda k nizkoogljični družbi.

S sredstvi iz Sklada za podnebne spremembe se financira promocija prenosa medsektorskih politik v prakso,
ozaveščanje in informiranje ciljnih javnosti o problematiki podnebnih sprememb, izobraževanje državljanov o
pomenu okoljske odgovornosti, nujnosti in sinergijskih učinkih OVE projektov ter o pomenu energetske
samooskrbnosti in preprečevanju energetske revščine. Učinki tega ukrepa bodo izkazani v pospešitvi investicij v
OVE in pripadajočo infrastrukturo ter krepitvi sposobnosti deležnikov za usklajeno načrtovanje, spremljanje in
izvajanja dejavnosti za prehod v nizkoogljično družbo.
Vzpostavljeno bo središče za promocijo, ozaveščanje, izobraževanje in prenos znanja o pomenu vzajemnega
energetskega in okoljskega razvoja
Ukrep izvaja HESS d.o.o. na podlagi pogodbe z MOP.
3
3.1

Raziskave, inovacije in konkurenčnost
Tehnološke inovacije, razvoj in demonstracija na področju nizkoogljičnosti

Sredstva so namenjena sofinanciranju razvojno-inovacijskih, pilotnih in demonstracijskih projektov na področjih
nizkoogljičnih tehnologij in storitev ter prilagajanja podnebnim spremembam.
Sofinancirajo se izvedba razvojnih projektov, pilotni preizkus in demonstracija inovativnih nizkoogljičnih tehnologij,
proizvodov, procesov in storitev z možnostjo znatnih prihrankov pri emisijah TGP s sočasnimi pozitivnimi učinki
na ekonomsko in socialno razsežnost trajnostnega razvoja, pri čemer sta cilja olajšati prodor na trg rešitvam za
razogljičenje Slovenije in podpreti prehod do podnebne nevtralnosti. Podprti so predvsem projekti inovativnih
nizkoogljičnih rešitev, ki vodijo do zmanjšanja emisij v več sektorjih.
Upravičenci do porabe sredstev so raziskovalne, razvojne in inovacijske organizacije ter gospodarske družbe v
javnem in zasebnem sektorju.
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Ukrep izvaja MOP na podlagi izvedenih javnih razpisov oziroma javnih pozivov.
Poraba sredstev je v skladu z nameni porabe sredstev iz 2. točke prvega odstavka 129. člena ZVO-1.
Učinki izvedbe ukrepa bodo ovrednoteni na podlagi števila izvedenih razvojno-inovacijskih, pilotnih in
demonstracijskih projektov.
3.2

Digitalna preobrazba prostora in okolja – eMOP

Sredstva so namenjena horizontalni integraciji obstoječih informacijskih sistemov za prostor in okolje na ravni
MOP in organov v njegovi sestavi ter odpiranju in omogočanju dostopa do digitalnih podatkov in storitev prostora
in okolja.
Financira se izvedba naložb za digitalno preobrazbo prostora in okolja za zagotavljanje infrastrukture za
prostorske in okoljske informacije ter učinkovitih storitev in kakovostnih uradnih podatkov na načine, ki ustrezajo
visokim standardom geoinformacijsko usposobljene družbe. Financira se vzpostavitev evidence stavbnih zemljišč
z razvojnimi stopnjami. Financirajo se naložbe v razvoj digitalnih omrežij in inovativnih lokacijskih in drugih storitev
na področju urejanja prostora, graditve, nepremičnin, varovanja okolja ter upravljanja voda in ohranjanja narave,
s katerimi bodo omogočene trajnostne naložbe za zagon zelenega in digitalnega gospodarstva.
Ukrep izvajajo MOP in organi v njegovi sestavi.
Poraba sredstev je v skladu z nameni porabe sredstev iz 3. točke prvega odstavka 129. člena ZVO-1.
Učinki izvedbe ukrepa bodo ovrednoteni na podlagi metodologije in kazalnikov projekta.
3.3

Zelena delovna mesta

Sredstva so namenjena krepitvi kadrovskih potencialov v dejavnostih, pomembnih za prehod v nizkoogljično
družbo.
Financira se program subvencij za delodajalce, ki bodo na zelenih delovnih mestih, opredeljenih s široko definicijo,
ki vsebuje pet meril (to so poklic, dejavnosti na delovnem mestu, dejavnost delodajalca in njegovi proizvodi ali
storitve ter dodatno merilo, trajnostni certifikat), za nedoločen čas zaposlili osebe, prijavljene v evidenci
brezposelnih.
Upravičenci do prejema subvencije so vsi delodajalci, ki izpolnjujejo pogoje, razen gospodarskih družb v 100odstotni lasti Republike Slovenije in delodajalci, ki poslujejo v sektorju S.13 – Država, ter delodajalci, ki poslujejo
v sektorju S.15 – Nepridobitne institucionalne storitve gospodinjstvom, razen če poslujejo kot društvo, združenje,
ustanova, zavod ali mladinski svet.
Ukrep izvaja Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje na podlagi pogodbe z MOP in javnega poziva.
Poraba sredstev je v skladu z nameni porabe sredstev iz 12. točke prvega odstavka 129. člena ZVO-1.
Učinki izvedbe ukrepa bodo ovrednoteni na podlagi statistike podeljenih spodbud ter analize po dejavnostih in
poklicih (vključno s kategorizacijo glede na prispevek poklicev in dejavnosti k trajnostnemu razvoju).
3.4

Izvedba programov Celovitega strateškega projekta razogljičenja Slovenije prek prehoda v krožno
gospodarstvo

Sredstva so namenjena podpori uvedbe načel krožnega gospodarstva oziroma trajnostne rabe virov na vsa
področja, kjer bo to najbolj prispevalo k razogljičenju Slovenije ter krepitvi sposobnosti deležnikov za usklajeno
načrtovanje, spremljanje in izvajanje dejavnosti za prehod v krožno gospodarstvo.
Financirani bodo programi in ukrepi Celovitega strateškega projekta razogljičenja Slovenije prek prehoda na
krožno gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: CSP-KG).
Ukrepi projekta so vsebinsko združeni v deset tematskih programov, od katerih jih večino vsebinsko pokrivajo
posamezna ministrstva ali več ministrstev, nekaj programov pa je horizontalnega značaja (slovensko stičišče za
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krožno gospodarstvo, laboratorij tranzicijskih politik, spremljanje napredka uvajanja načel krožnega gospodarstva,
transformacijski kapital, krožno javno naročanje). Programi projekta se osredotočajo na zagonska podjetja in MSP
ter verige vrednosti, ki lahko z uvajanjem načel krožnega gospodarstva največ prispevajo k razogljičenju
Slovenije: mobilna, prehranska, graditvena, gozdarsko-lesna, predelovalna, ter na vzpostavitev podpornega
okolja za te verige, ki obsega vzpostavitev slovenskega stičišča za krožno gospodarstvo, uvajanje načel krožnega
gospodarstva v izobraževalni sistem, vzpostavitev sheme krožnega učenja in usposabljanja, sistemsko uvedbo
krožnega gospodarstva v razvojno-inovacijski in raziskovalni sistem, krožno regionalno razvojno načrtovanje,
podporo krožnim zagonskim podjetjem in malim in srednje velikim podjetjem, vzpostavitev sistema za spremljanje
napredka pri prehodu v krožno gospodarstvo, zeleno preobrazbo finančnega sistema, upoštevanje načel
krožnosti pri zelenih javnih naročilih ter krepitev sposobnosti za ciljno in učinkovito načrtovanje politik z uporabo
mehanizma »laboratorij tranzicijskih politik«.
Zaradi sistemske narave CSP-KG je predvidena kombinacija več virov sredstev za izvajanje ukrepov projekta
(sredstva kohezijske politike, sklada za odpornost in okrevanje ter programa razvoja podeželja) ter iskanje sinergij
s projekti programa LIFE in projekti drugih mehanizmov, ki jih že izvajajo ali načrtujejo resorji, pristojni za vsebine
projekta.
Izbor ukrepov CSP-KG, financiranih s sredstvi Sklada za podnebne spremembe, bo določen na način, da bo
dosežena optimalna kombinacija predvidenih virov financiranja.
Ukrep izvajajo MOP, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, MGRT,
Ministrstvo za izobraževanje in šport (v nadaljnjem besedilu: MIZŠ), MKGP, MZI, MJU in Ministrstvo za finance
na podlagi javnih naročil in javnih pozivov.
Poraba sredstev je v skladu z nameni porabe sredstev iz 2. točke prvega odstavka 129. člena ZVO-1.
Ocena učinka ukrepa bo ovrednotena na podlagi trenda kazalnikov za spremljanje emisij TGP in drugih okoljskih
kazalnikov ter kazalnikov Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj za spremljanje
napredka razvoja Slovenije.
3.5

Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju

Sredstva so namenjena sistematičnemu vključevanju podnebnih ciljev in vsebin v predšolsko vzgojo, osnovno in
srednješolsko izobraževanje, višješolsko strokovno izobraževanje in izobraževanje odraslih.
Ključni dejavnosti triletnega ukrepa (2021–2023), ki se financirata, sta priprava in izvajanje celostnega programa
ozaveščanja ter vzgoje in izobraževanja o podnebnih spremembah v kontekstu vzgoje in izobraževanja za
trajnostni razvoj (v nadaljnjem besedilu: VITR), ki ga vsak javni zavod pripravi, preizkusi in evalvira za svojo raven
oziroma področje izobraževanja. Za izvajanje programa javni zavodi pripravijo podrobnejše usmeritve v okviru
kurikulov in učnih načrtov, razvoja vzgojno-izobraževalnih ustanov oziroma organizacij ter izobraževanja učiteljev
in drugih zaposlenih. Poleg tega javni zavodi izdelajo nova oziroma posodobijo obstoječa učna gradiva, priročnike
in didaktične komplete za izvajanje programa. Vzpostavijo demonstracijske vrtce, šole in druge izobraževalne
organizacije (regijsko uravnoteženo), ki se celostno preoblikujejo v smeri trajnostnega načina življenja in dela ter
zmanjševanja ekološkega odtisa, tudi z izvedbo manjših naložb, ki bodo omogočale ustrezno opremljenost za
izvajanje celostnega programa.
V okviru ukrepa je predvideno financiranje sistemske dejavnosti, povezane s programom, ki jih MIZŠ in javni
zavodi izvajajo koordinirano, in sicer priprava predlogov za posodobitve nacionalnih smernic za vzgojo in
izobraževanje za trajnostni razvoj, vzgojno-izobraževalnih programov, učnih načrtov ter drugih kurikularnih
dokumentov in podlag s podnebnimi cilji in vsebinami; priprava predloga načrta uvajanja programa v vrtcih,
osnovnih in srednjih šolah ter drugih izobraževalnih organizacijah v Sloveniji z vzpostavitvijo sistemskega pristopa
k vzgoji in izobraževanju ter ozaveščanju o podnebnih spremembah in razvoju kompetenc za prehod v
nizkoogljično družbo (s poudarkom na vključitvi podnebnih ciljev in vsebin v redni sistem nadaljnjega
izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v vzgoji in izobraževanju); komuniciranje z javnostmi, objava člankov
ter vzpostavitev spletne strani programa za deležnike in širšo javnost za ozaveščanje ter vzgojo in izobraževanje
o podnebnih spremembah v kontekstu VITR.
V zadnjih dveh letih izvajanja ukrepa sta predvidena preizkus in evalvacija programa na širšem vzorcu do 80 šol
oziroma vzgojno-izobraževalnih organizacij. Predvidoma bo vzpostavljenih skupno do 15 demonstracijskih
vzgojno-izobraževalnih zavodov oziroma organizacij. Poleg navedenega bo v okviru ukrepa zagotovljena finančna
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podpora za do 40 odstotkov vzgojno-izobraževalnih zavodov oziroma organizacij za izvajanje krajših dejavnosti,
povezanih s podnebnimi cilji, ki so v Sloveniji že uveljavljene ter jih bodo strokovno verificirali navedeni javni
zavodi, vsak za svojo raven oziroma področje dela.
Upravičenci do porabe sredstev so javni zavodi na področju izobraževanja po 28. členu Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09
– popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj):
Zavod RS za šolstvo, Center RS za poklicno izobraževanje, Andragoški center Slovenije, Šola za ravnatelje,
Center šolskih in obšolskih dejavnosti ter drugi pomembni partnerji s tega področja. Za administrativno-tehnično
izvajanje ukrepa, izvedbo javnih pozivov oziroma javnih naročil sta poleg naštetih javnih zavodov upravičenca
tudi MIZŠ in MOP.
Ukrep izvajajo MOP, MIZŠ in javni zavodi iz prejšnjega odstavka na podlagi tristranskih pogodb, sklenjenih med
MOP, MIZŠ in posameznim javnim zavodom, ter na podlagi podrobnejših programov dela javnih zavodov.
Poraba sredstev je v skladu z nameni porabe sredstev iz 12. točke prvega odstavka 129. člena ZVO-1.
Učinki izvedbe ukrepa bodo ovrednoteni na podlagi števila izvedenih dejavnosti.
3.6

LIFE BioTHOP

Sredstva so v okviru sofinanciranja izvedbe projekta LIFE BioTHOP namenjena podpori uvedbe 100-odstotno
biorazgradljive in kompostabilne vrvice v proces za gojenje hmelja skozi inovativen pristop razvoja krožnega
modela ravnanja z biomaso (hmeljevino).
Sofinancira se izvedba dejavnosti v okviru razvoja, preizkušanja in optimizacije uporabe hmeljevine v industrijske
namene, in sicer skozi tri demonstracijske faze projekta razvoja in demonstracije uporabe treh novih družin
izdelkov na podlagi biorazgradljive polimerne mlečne kisline (polymer polylactic acid, PLA): spremenjene
formulacije PLA za uporabo v tkanju biokompostabilne vrvice, posebej prilagojene hmeljarski industriji,
preoblikovana odpadna vlakna hmelja za oblikovanje celuloze v embalažni industriji in obnovljeni kompoziti PLA,
ojačani s hmeljevimi vlakni, za uporabo v vrtnarstvu.
Ukrep izvajajo vodilni partner projekta Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije ter partnerja v projektu
Razvojni center TECOS in Razvojna agencija Savinja.
Poraba sredstev je v skladu z nameni porabe sredstev iz 1. točke prvega odstavka 129. člena ZVO-1.
Učinki izvedbe ukrepa bodo ovrednoteni na podlagi metodologije in kazalnikov projekta.
3.7

LIFE Turn to e-circular

Sredstva so v okviru sofinanciranja izvedbe projekta LIFE Turn to e-circular namenjena spodbujanju ukrepov
krožnega gospodarstva, predvsem servisiranja, souporabe in garažnih razprodaj, oddaji delujočih aparatov,
vzpostavitvi procesa priprave električne in elektronske opreme za ponovno uporabo ter spodbujanju razvoja novih
poslovnih modelov, ki temeljijo na načelih krožnega gospodarstva.
Sofinancirajo se izvedba dejavnosti ozaveščanja, informiranja, izobraževanja in usposabljanja ključnih deležnikov
za to, da se čim večji del elektronskih in električnih odpadkov preusmeri nazaj v uporabo in da se e-naprave
popravljajo, servisirajo, delijo ali pa vsaj pravilno predajo po koncu dobe uporabe, vzpostavitev mreže zbirnih
mest za oddajo e-opreme pri lokalnih zbirnih centrih, priprava usklajenih smernic in navodil za preusmeritev eopreme nazaj v ponovno uporabo, pripravo na ponovno uporabo in obnovo rezervnih delov, vzpostavitev
spletnega foruma krožnega gospodarstva kot stičišča za uporabnike, proizvajalce, ponudnike storitev,
predelovalce opreme, skupnosti souporabe in promotorje garažnih razprodaj z video vsebinami za servisiranje in
preprosta popravila ter aplikacijo za usmerjanje uporabnikov v diagnostiko in povezave do prodajnih platform,
vzpostavitev mobilne servisne delavnice, da bi popravila približali lokalnemu okolju.
Ukrep izvajajo vodilni partner projekta Zeos, d. o. o. ter partnerji v projektu TSD, d. o. o. in Gospodarska zbornica
Slovenije.
Poraba sredstev je v skladu z nameni porabe sredstev iz 12. točke prvega odstavka 129. člena ZVO-1.
Učinki izvedbe ukrepa bodo ovrednoteni na podlagi metodologije in kazalnikov projekta.
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LIFE HIDAQUA

Sredstva so v okviru sofinanciranja izvedbe projekta LIFE HIDAQUA namenjena spodbujanju razvoja in integraciji
trajnostnega koncepta ravnanja z vodnimi viri v industriji.
Sofinancirajo se razvoj naprednega sistema čiščenja vode, ki bo hkrati omogočal recikliranje industrijske odpadne
vode in izkoriščanje vode iz alternativnih virov (somornica in meteorna voda), ter naložbe v uvedbo tehnologije in
pristopov Zero Liquid Discharge in Zero Waste, ki bodo omogočili recikliranje vseh odpadkov iz procesa čiščenja
vode.
Ukrep izvajajo vodilni partner projekta Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG) ter partnerji v projektu HIDRIA,
d. o. o., Institut Jožef Stefan in Geologija, d. o. o..
Poraba sredstev je v skladu z nameni porabe sredstev iz 12. točke prvega odstavka 129. člena ZVO-1.
Učinki izvedbe ukrepa bodo ovrednoteni na podlagi metodologije in kazalnikov projekta.
4
4.1

Prilagajanje
Izvajanje ukrepov za ohranjanje biotske raznovrstnosti

Sredstva so namenjena izvajanju ukrepov prilagajanja podnebnim spremembam z ohranjanjem biotske
raznovrstnosti.
Financira se izvajanje ukrepov za obvladovanje vplivov podnebnih sprememb na mokrišča na zavarovanih
območjih, ukrepov za preprečevanje in obvladovanje vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst ter ukrepov za
ekosistemske storitve in krajinskih značilnosti. V tem okviru se financirajo stroški naložb ter sredstva za blago in
storitve.
Predvidene dejavnosti v okviru izvedbe ukrepov za obvladovanje vplivov podnebnih sprememb na mokrišča so
ohranjanje, obnova in vzpostavitev mokrišč (tudi travišč), oblikovanje, izgradnja ali obnova in dvig nasipov in
pragov, prilagoditev in zamenjava zaporničnih sistemov med pretočnimi kanali ter pretočnimi kanali in morjem,
priprava načrtov izvedbe ukrepov za ohranjanje, obnovo in vzpostavitev mokrišč, priprava strokovnih podlag za
celovit program ukrepov ohranjanja mokrišč (izdelava metodologije), zagotavljanje povezanosti mokrišč,
vzpostavitev infrastrukture in pogojev za nadzorovani dotok ali odtok morske ali celinske vode na mokrišče ali z
njega, obnova in prilagoditev notranje vodne infrastrukture (notranjih nasipov, kanalov, bazenov), vzpostavitev in
obnova črpališč vode, poglabljanje in čiščenje jarkov in kanalov zaradi večje pretočnosti, poglobitev lagun,
bazenov ali drugih delov mokrišč, vzpostavitev dodatnih lagun, mlak, ribnikov ali drugih stoječih voda ali njihova
obnova, vzpostavitev ali obnova infrastrukture za odvodnjavanje padavinskih voda, ureditve ali zasaditve
vegetacije za preprečevanje erozije tal oziroma brežin ob vodah in morju ter zasipavanja mokrišč, za uravnavanje
osvetljenosti oziroma osenčenosti habitatov, oblikovanje ali nadvišanje gnezditvenih otokov za gnezdenje ptic ali
drugih posebej pomembnih delov habitatov rastlinskih in živalskih vrst, zasaditve avtohtone vegetacije za namen
»plavajočih otokov« kot pomembnega dela habitatov nekaterih močvirnih vrst ptic, za uravnavanje temperaturnih
ali osvetlitvenih razmer v habitatih, za preprečevanje erozije, vzpostavitev meteoroloških postaj (z repetitorji,
piezometri za merjenje gladine podtalnice, z avtomatskimi merilniki gladine vode ipd.) za pravočasno odzivanje
na spremembe, drugi ukrepi za uravnavanje vodnega režima in preprečevanje škodljivih vplivov zaradi dviga
gladine morja, vremenskih ujm ali drugih dejavnikov podnebnih sprememb ter nakup naprav in orodij, prilagojenih
za izvajanje ukrepov.
Predvidene dejavnosti v okviru izvedbe ukrepov za preprečevanje in obvladovanje vnosa in širjenja invazivnih
tujerodnih vrst so ozaveščanje o invazivnih tujerodnih vrstah, spremljanje razširjenosti tujerodnih vrst v Sloveniji,
priprava in izvajanje zgodnjega odkritja in hitrega odziva za invazivne tujerodne vrste, priprava in izvajanje
obvladovanja močno razširjenih vrst, izdelave študij za pripravo ocen tveganja zaradi invazivnosti tujerodnih vrst,
izdelava informacijskih rešitev, namenjenih spremljanju izvedbe ukrepov obvladovanja invazivnih tujerodnih vrst,
nakup naprav in orodij, prilagojenih za izvajanje ukrepov, ter druge dejavnosti za preprečevanje vnosa in širjenja
invazivnih tujerodnih vrst.
Predvidene dejavnosti v okviru izvedbe ukrepov za krepitev ekosistemskih storitev in krajinskih značilnosti,
pomembne za ohranjanje biotske raznovrstnosti, so ozaveščanje o pomenu ekosistemskih storitev in krajinskih
značilnosti, izbor ekosistemov, ki nudijo ekosistemske storitve, ter izbor krajinskih značilnosti, pomembnih za

Stran

3174 /

Št.

49 / 8. 4. 2022

Uradni list Republike Slovenije

ohranjanje biotske raznovrstnosti, izdelava informacijskih rešitev, namenjenih njihovemu spremljanju, opredelitev
ukrepov za njihovo ohranjanje in izboljšanje, priprava predlogov za vključevanje ekosistemskih storitev in
krajinskih značilnosti v pomembne dokumente na različnih področjih.
Upravičenci do porabe sredstev so izvajalci državnih javnih služb s področja ohranjanja narave (upravljavci:
Triglavski narodni park, Regijski park Škocjanske jame, Kozjanski regijski park, KP Radensko polje, KP Goričko,
KP Kolpa, KP Strunjan, KP Sečoveljske soline, KP Ljubljansko barje, NR Škocjanski zatok ter javna zavoda Zavod
RS za varstvo narave in Zavod za ribištvo Slovenije) ter izvajalci pogodbenega ali skrbniškega varstva za izvajanje
posameznih nalog upravljanja zavarovanih območij pod pogojem, da so ukrepi določeni v njihovih potrjenih
delovnih načrtih ali programih, predhodno usklajenih z MOP, in tudi izvajalci, izbrani na podlagi javnih razpisov.
Sredstva se bodo izplačevala na podlagi pogodb, sklenjenih med MOP in izvajalci državnih javnih služb s področja
ohranjanja narave, izvajalci pogodbenega ali skrbniškega varstva za izvajanje posameznih nalog upravljanja
zavarovanih območij ter tudi izvajalci, izbranimi na podlagi javnih razpisov.
Poraba sredstev je v skladu z nameni porabe sredstev iz 2. točke prvega odstavka 129. člena ZVO-1.
Učinki izvedbe ukrepa bodo ovrednoteni na podlagi deleža (števila in obsega) izvedenih dejavnosti, načrtovanih
dejavnosti v potrjenih letnih programih ter načrtih dela izvajalcev javnih služb in pogodbenega ali skrbniškega
varstva, in sicer zmožnost samoohranitve mokrišč v primeru ekstremnih vremenskih dogodkov, dviga gladine
morja ali drugih posledic podnebnih sprememb ter ohranjenost indikatorskih vrst ali habitatnih tipov,
ekosistemskih storitev in krajinskih značilnosti na zavarovanih območjih, vezanih na izvedene ukrepe za invazivne
tujerodne vrste.
4.2

Sofinanciranje programov na področju naravnih nesreč

Sredstva so namenjena sofinanciranju ukrepov obnove za odpravo posledic naravnih nesreč, kar prispeva k cilju
prilagajanja na podnebne spremembe, saj zagotovi, da je odpornost na prihodnje naravne nesreče ob
pričakovanih vplivih podnebnih sprememb (npr. povečanju pogostosti in intenzivnosti izrednih padavin) na
obravnavanem območju višja, in sicer zaradi povečanja odpornosti infrastrukture, izboljšanega gradbenostatičnega stanja stavb (odvodnjavanje, utrditev bankin, podpora konstrukciji se izvedejo tako, da se odpornost
na naravne nesreče poveča, tako da prenese več padavin, plazovitosti ipd.) in izboljšanega stanja vrtnoarhitekturne dediščine zaradi izvedbe ustreznih arborističnih sanacijskih ukrepov.
Sofinancira se obnova/sanacija objektov, poškodovanih ob posameznem dogodku, ki je prepoznan kot naravna
nesreča velikega obsega v skladu z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 114/05 –
uradno prečiščeno besedilo, 90/07, 102/07, 40/12 – ZUJF in 17/14) in je za ta dogodek Vlada RS sprejela Program
odprave posledic nesreče, posamezni objekt pa je opredeljen s sprejetim programom. Gre za objekte lokalne
infrastrukture, izvedbo geotehničinih ukrepov za zavarovanje stvari pred nadaljnjim poškodovanjem in za odpravo
posledic na objektih državne infrastrukture – predvsem gre za vodotoke.
Sofinancira se odprava/sanacija posledic zemeljskih plazov, usadov in udorov ter zaščite pred padajočim
kamenjem v skladu s Programom nujnih ukrepov za odpravo posledic nestabilnosti tal majhnega in srednjega
obsega za leti 2020 in 2021, s katerim se je Vlada RS seznanila s sklepom št. 84300-13/2020/3 dne 12. 11. 2020.
Sofinancira se izvajanje ukrepov za odpravo posledic plazov velikega obsega v skladu z določbami interventnega
Zakona o ukrepih za odpravo posledic določenih zemeljskih plazov večjega obsega iz let 2000 in 2001 (Uradni
list RS, št. 3/06 – uradno prečiščeno besedilo, 80/10 – ZUPUDPP in 109/12; v nadaljnjem besedilu: ZUOPZP). Ti
plazovi so Stovže v Občini Bovec, Slano blato v Občini Ajdovščina, Macesnikov plaz v Občini Solčava, plaz
Podmark v Občini Šempeter Vrtojba, plaz Strug v Občini Kobarid, plaz Gradišče v Občini Nova Gorica in plazišče
Šmihel v Občini Nova Gorica.
V okviru protokolov in postopkov ocenjevanja neposredne škode, ki jo povzročijo naravne nesreče, so
evidentirane občine, ki so utrpele škode, ter tudi konkretni poškodovani objekti. Predmet sofinanciranja obnove
so lahko samo ob posameznem dogodku evidentirani poškodovani objekti, pri čemer lahko občina postavi
prednostni vrstni red obnove. Z upravičenimi občinami se za upravičene objekte sklene pogodba o sofinanciranju
v višini neto izvedbe gradbenih del, na podlagi odločitve občine o oddaji javnega naročila in v skladu z določbami
Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljnjem besedilu: ZJN). Občine morajo
zagotoviti sredstva za izdelavo potrebne tehnične dokumentacije za obnovo ter tudi sredstva za plačilo stroškov
nadzorov in plačilo davka na dodano vrednost.
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Pri obnovi poškodovanih objektov vodne infrastrukture se sklene neposredna pogodba z na javnem razpisu
izbranimi koncesionarji za izvajanje nalog obvezne javno gospodarske službe za posamezno porečje, kjer
prednostni vrstni red obnove in nabor objektov za nujno sanacijo med vsemi poškodovanimi objekti opravi
Direkcija RS za vode. Obnove objektov vodne infrastrukture med letoma 2012 in 2019 se izvajajo po principu in
na način izvajanja programov odprave posledic naravnih nesreč na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih
nesreč.
Za odpravo posledic naravnih nesreč na lokalni infrastrukturi in izvedbo geotehničnih ukrepov je upravičenec
občina oziroma lokalna skupnost. Za izvedbo ukrepov za odpravo posledic plazov velikega obsega je upravičenec
MOP, ki v skladu z določili ZUOPZP opravlja naloge pooblaščenega investitorja države za izvedbo geotehničnih
in vodnogospodarskih ukrepov. Za izvedbo ukrepov na vplivnih območjih plazov velikega obsega se dela za
posamezno nalogo oddajajo z oddajo javnega naročila v skladu z določbami ZJN. Na podlagi zaključenega
postopka oddaje javnega naročila se z izbranim izvajalcem sklene pogodba.
Del sredstev bo namenjen organizaciji Gasilske olimpijade. Da bi zmanjšali emisije, je treba začeti pripravljati
prireditve, ki so organizirane tako, dar z aktivnostmi sledijo zastavljenim ciljem na področju blaženja podnebnih
sprememb in torej prispevajo k zmanjšanju emisij. Gasilska tekmovanja se organizirajo in izvajajo za preverjanje
in pridobitev strokovne in fizične sposobnosti gasilcev, za preverjanje psihofizične in strokovne usposobljenosti
operativnih gasilcev, za spoznavanje in utrjevanje medsebojnih odnosov ter izmenjavo izkušenj. Gasilska
tekmovanja spadajo med strokovno in praktično izobraževanje gasilcev.
Ukrep izvaja MOP.
Poraba sredstev je v skladu z nameni porabe sredstev iz 2. točke prvega odstavka 129. člena ZVO-1, saj gre za
prilagajanje podnebnim spremembam s krepitvijo odpornosti grajenega okolja na pričakovane vplive podnebnih
sprememb z namenom preprečitve materialne škode in/ali izgube človeških življenj zaradi ekstremnih vremenskih
pojavov, katerih intenzivnost je čedalje večja. Obnova poškodovanih objektov mora biti izvedena tako, da je
grajeni objekt odporen na pričakovane vplive podnebnih sprememb v naslednjih tridesetih letih, kar se izkazuje z
ustreznim elaboratom izračuna odpornosti načrtovane sanacije objekta na pričakovane vplive podnebnih
sprememb na podlagi publikacije »Ocene podnebnih sprememb v Sloveniji do konca 21. stoletja« (ARSO –
november 2018). Obnovljeni objekt v prihodnje zaradi istega vzroka ne sme utrpeti enake škode.
4.3

CRP V3-1903 Monitoring prenašalcev vektorskih bolezni

Sredstva so namenjena sofinanciranju izvedbe ciljnega raziskovalnega projekta V3-1903 »Vzpostavitev
monitoringa prenašalcev vektorskih bolezni v Sloveniji«.
Sofinancirajo se koordiniranje/vodenje projekta, izvedba načrtovanega vzorčenja prenašalcev vektorsko
prenosljivih bolezni, implementacija vzorčenja prenašalcev (terensko delo), identifikacija vrst komarjev in
peščenih muh (laboratorijsko delo), dokazovanje patogenov v prenašalcih, analiza rezultatov projekta in priprava
ocene tveganja.
Projekt bo prispeval k pregledu obstoječega stanja in nadzoru nad širjenjem morebitnih porajajočih se
mikroorganizmov v slovenski prostor ter hkrati zagotovil pomembne podatke o razširjenosti in sledenju gostote
populacij preučevanih prenašalcev. Rezultati raziskave bodo zagotovili oceno o razširjenosti avtohtonih in
tujerodnih vrst komarjev in peščenih muh v Sloveniji ter prve podatke o razširjenosti patogenih mikroorganizmov,
ki bodo osnova za nadaljnje kontinuirano spremljanje prenašalcev in porajajočih se mikroorganizmov v Sloveniji.
Vzpostavljen bo sistem zgodnjega opozarjanja ob pojavu novih porajajočih se patogenov v Sloveniji, hkrati pa bo
izdelana ocena tveganja za vnos in izbruh porajajočih se patogenov ter tveganja, ki ga tak vnos predstavlja za
zdravje ljudi.
Izvajalca projekta sta poleg Univerze v Ljubljani (Medicinska fakulteta), ki je glavni koordinator projekta, še
Univerza na Primorskem (Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije) in Prirodoslovni
muzej Slovenije.
Poraba sredstev je v skladu z nameni porabe sredstev iz 2. točke prvega odstavka 129. člena ZVO-1.
Učinki izvedbe ukrepa bodo ovrednoteni na podlagi metodologije in kazalnikov projekta.
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LIFE ViVACCAdapt

Sredstva so namenjena sofinanciranju izvedbe projekta LIFE ViVACCAdapt v skladu s pogodbo o sofinanciranju
projekta, izbranega na podlagi javnega razpisa za odločitev o sofinanciranju projektov s programskega področja
LIFE za leto 2015, ki ga je Ministrstvo za okolje in prostor objavilo v Uradnem listu RS, št. 55/2015, dne
24. 7. 2015.
Namen projekta je prispevati k prilagajanju podnebnim spremembam v kmetijstvu na območju Vipavske doline.
Projekt je izvedel pilotne ukrepe za zmanjšanje rabe vode za namakanje in zmanjšanje škode zaradi močnih
vetrov. V okviru projekta je bila pripravljena tudi regionalna analiza za podporo prilagajanju na podnebne
spremembe ter Strategija prilagajanja kmetijstva na podnebne spremembe v Vipavski dolini 2017–2021. Razvit
in testiran je bil sistema odločanja o namakanju z razvito aplikacijo, ki pridelovalcem, vključenim v projekt, sporoči
priporočeni čas in obrok namakanja, ob upoštevanju informacije o vodozadrževalnih lastnostih tal, trenutni količini
vode v tleh in potrebah rastlin po vodi glede na razvojno fazo in vremenske napovedi. Izvedeni sta bili analiza in
implementacija zelenih protivetrnih pasov, ki vključujeta merjenje in analizo vetrovnih razmer in značilnosti vetrov
v Vipavski dolini ter analizo vpliva obstoječih protivetrnih pregrad, izvedena pa je bila tudi zasaditev novih zelenih
protivetrnih pasov na demonstracijskih območjih.
Projekt LIFE ViVACCAdapt izvaja partnerstvo pod vodstvom vodilnega partnerja Regijska razvojna agencija ROD
Ajdovščina.
Poraba sredstev je v skladu z nameni porabe sredstev iz 2. točke prvega odstavka 129. člena ZVO-1.
Učinki izvedbe ukrepa bodo ovrednoteni na podlagi metodologije in kazalnikov projekta.
4.5

LIFE AMPHICON

Sredstva so v okviru sofinanciranja izvedbe projekta LIFE AMPHICON namenjena varstvu dvoživk in obnovi
njihovih habitatov.
Sofinancirata se izvedba dejavnosti obnovitve ali ponovne vzpostavitve mrestišč (predvidena ureditev 130 mlak
v Sloveniji) in kopenskih habitatov (predvidenih 52 ha v Sloveniji), naložb za vzpostavitev učinkovitih ukrepov za
ohranjanje dvoživk na štirih najbolj problematičnih cestnih odsekih na Radenskem polju, Ljubljanskem barju in v
Kozjanskem parku, ter izvedba dejavnosti za prenos primerov dobrih praks v druge dele Slovenije.
Vodilni partner projekta je občina Grosuplje, partnerji v projektu pa so Zavod za turizem in promocijo »Turizem
Grosuplje« (Krajinski park Radensko polje), Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, Javni zavod Kozjanski
park, DRSI ter Center za kartografijo favne in flore.
Poraba sredstev je v skladu z nameni porabe sredstev iz 2. točke prvega odstavka 129. člena ZVO-1.
Učinki izvedbe ukrepa bodo ovrednoteni na podlagi metodologije in kazalnikov projekta.
5
5.1

Mednarodna razvojna pomoč
Mednarodni podnebni projekti

Sredstva so namenjena sofinanciranju podnebnih projektov v partnerskih državah mednarodnega razvojnega
sodelovanja na prednostnih področjih in območjih mednarodnega razvojnega sodelovanja, kot so opredeljena v
Resoluciji o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 54/17) ter Strategiji mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike Slovenije do
leta 2030.
Sofinancirata se izvedba programa subvencij za energetsko učinkovitost (termalna izolacija, energetsko
učinkovita okna in vrata, ogrevalni sistemi itd.) in e-mobilnost v Črni gori.
Na podlagi sporazuma o mednarodnem razvojnem sodelovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Črno goro
bo sklenjena pogodba med ministrstvom in Črnogorskim Fondom za zaštitu životne sredine (v nadaljnjem
besedilu: Eko fond) o sofinanciranju programov Eko fonda.
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Poraba sredstev je v skladu z nameni porabe sredstev iz 11. točke prvega odstavka 129. člena ZVO-1.
Učinki izvedbe ukrepa bodo ovrednoteni na podlagi števila in namena podeljenih subvencij.
5.2

Vplačila v Zeleni podnebni sklad

Sredstva so namenjena za donacijo v Zeleni podnebni sklad (Green climate fund) s ciljem financirati projekte
blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam v državah v razvoju.
Ukrep izvaja MOP na podlagi pogodbe, ki jo pripravi Svetovna banka, ki je pooblaščena izvajalka s strani
Zelenega podnebnega sklada.
Poraba sredstev je v skladu z nameni porabe sredstev iz 11. točke prvega odstavka 129. člena ZVO-1.
Učinki izvedbe ukrepa bodo glede na to, da donatorji v Zeleni podnebni sklad ne morejo vplivati na porabo niti
slediti sredstvom, ki jih dodeljuje Zeleni podnebni sklad, posredno ovrednoteni na podlagi objavljenega poročila
Zelenega podnebnega sklada o uspešnosti porabe sredstev, izvedenih projektih in o njihovih učinkih.
6
6.1

Podpora izvajanju ukrepov, strateških in izvedbenih aktov ter zakonodaje
Tehnična pomoč

Sredstva so namenjena pripravi strokovnih podlag v podporo izvajanju ukrepov, strateških in izvedbenih aktov ter
zakonodaje s področja zmanjševanja emisij TGP in prilagajanja podnebnim spremembam.
Financirajo se izvedba projektov in ukrepov na področju ozaveščanja, usposabljanja, izobraževanja,
znanstvenoraziskovalnega dela, priprava naložbene, tehnične in druge dokumentacije, podnebnih projekcij,
scenarijev, vzpostavitev metodologij, priprava strokovnih analiz, sortirnih in drugih analiz, strategij, akcijskih
načrtov, ocen tveganj in drugih strokovnih podlag za načrtovanje ukrepov in instrumentov, za pripravo sprememb
zakonodaje in stališč ter za presojo izvedbe in učinkovitosti oziroma učinkov ukrepov, predlogov strateških in
izvedbenih aktov in stališč države.
Ukrep izvajajo MOP in organi v njegovi sestavi na podlagi objavljenih javnih naročil in javnih pozivov.
Poraba sredstev je v skladu z nameni porabe sredstev iz 12. točke prvega odstavka 129. člena ZVO-1.
Učinki izvedbe ukrepa bodo ovrednoteni na podlagi izpolnjevanja pogodbenih obveznosti.
6.2

Kritje administrativnih stroškov opravljanja nalog uradnega dražitelja pravic do emisije
toplogrednih plinov

Sredstva so namenjena kritju administrativnih stroškov opravljanja nalog uradnega dražitelja pravic do emisije
TGP.
Financirajo se administrativni stroški opravljanja nalog uradnega dražitelja pravic do emisije toplogrednih plinov,
ki so določene v Uredbi Komisije (EU) št. 1031/2010 z dne 12. novembra 2010 o časovnem načrtu, upravljanju in
drugih vidikih dražbe pravic do emisije toplogrednih plinov na podlagi Direktive 2003/87/ES Evropskega
parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti
(UL L št. 302 z dne 18. 11. 2010, str. 1), ki jih na podlagi pogodbe z MOP v skladu s 127. členom ZVO-1 opravlja
Slovenska izvozna in razvojna banka, d. d. (v nadaljnjem besedilu: SID banka). SID banka je upravičena do
povrnitve neposrednih in posrednih stroškov dela, materiala, storitev, amortizacije in morebitnih drugih odhodkov,
ki bodo nastali pri izvajanju nalog uradnega dražitelja pravic do emisije TGP.
Ukrep izvaja MOP.
Poraba sredstev je v skladu z nameni porabe sredstev iz 10. točke prvega odstavka 129. člena ZVO- 1.
Učinki izvedbe ukrepa bodo ovrednoteni na podlagi izpolnjevanja pogodbenih obveznosti.
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Kritje stroškov poslovanja Eko sklada

Sredstva so namenjena kritju stroškov poslovanja Eko sklada.
Financirajo se stroški poslovanja Eko sklada za opravljanje nalog na podlagi pogodbe z MOP, in sicer so
upravičeni stroški: stroški plač zaposlenih, izdatki za blago in storitve (pisarniški in splošni material in storitve,
izdatki za električno energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozni stroški in storitve, izdatki za
službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine ter drugi operativni odhodki) ter
obrabnina in nakup osnovnih sredstev.
Ukrep izvaja MOP.
Poraba sredstev je v skladu z nameni porabe sredstev iz 10. točke prvega odstavka 129. člena ZVO-1.
Učinki izvedbe ukrepa bodo ovrednoteni na podlagi izpolnjevanja pogodbenih obveznosti.
6.4

Zakon o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov (ZUOPVCE)

Za leto 2022 so predvidena sredstva v višini 106,8 milijona EUR, ki bodo skladno s določbami Zakona o nujnih
ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov (Uradni list RS, št. 29/22; v nadaljnjem besedilu:
ZUOPVCE) porabljena za izplačilo solidarnostnega dodatka za odpravo energetske revščine.
Ukrep izvaja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Poraba sredstev je v skladu z določbami ZUOPVCE.
Učinke izvedbe ukrepa bo ovrednotilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
7

Zagotavljanje skladnosti z Odločbo št. 406/2009/ES

Čeprav namerava Republika Slovenija obveznost zmanjšanja emisij TGP do leta 2020 doseči z izvedbo domačih
ukrepov za zmanjšanje emisij TGP, je v primeru njihove neizvedbe in nezagotavljanja izpolnjevanja obveznosti v
posameznem letu treba zagotoviti sredstva za zagotavljanje skladnosti z Odločbo št. 406/2009/ES z dne
23. aprila 2009 o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo
zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (UL L št. 140 z dne 5. 6. 2009, str. 136; v nadaljnjem
besedilu: Odločba 406/2009/ES). V skladu z Odločbo 406/2009/ES bo Slovenija za zagotavljanje skladnosti lahko
uporabila enote potrjenega zmanjšanja emisij (v nadaljnjem besedilu: CER) in enot zmanjšanja emisij (v
nadaljnjem besedilu: ERU) oziroma enote dodeljenih količin emisij (v nadaljnjem besedilu: AEA). Enote CER ali
ERU je mogoče pridobiti na trgu emisijskih kuponov, medtem ko je enote AEA mogoče pridobiti samo pri drugih
državah članicah, saj zakonodaja ne predvideva posrednikov.
Ocene potrebnih sredstev še ni mogoče dati. Trenutno emisijske evidence kažejo, da Republika Slovenija letne
cilje na področju emisij TGP dosega in za zdaj tudi močno presega. Projekcije kažejo, da bo Republika Slovenija
dosegla tudi cilje do leta 2020, določene na podlagi Odločbe 406/2009/ES, tj. največ 4-odstotno povečanje emisij
TGP glede na leto 2005.
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Odlok o spremembi Odloka o spominski
medalji »30. OBLETNICA SAMOSTOJNE
IN NEODVISNE DRŽAVE REPUBLIKE
SLOVENIJE«

Na podlagi prvega odstavka 2. člena, prvega odstavka
7. člena in tretjega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno
besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G,
65/14 in 55/17) Vlada Republike Slovenije izdaja

ODLOK
o spremembi Odloka o spominski medalji
»30. OBLETNICA SAMOSTOJNE IN NEODVISNE
DRŽAVE REPUBLIKE SLOVENIJE«
1. člen
V Odloku o spominski medalji »30. OBLETNICA SAMOSTOJNE IN NEODVISNE DRŽAVE REPUBLIKE SLOVENIJE«
(Uradni list RS, št. 81/21 in 197/21) se v 3. členu prvi odstavek
spremeni tako, da se glasi:
»(1) Medalja se izjemoma do konca decembra 2022 podeli tudi drugim slovenskim in tujim državljanom, kakor tudi slovenskim in tujim organizacijam, v spomin na njihov pomemben
prispevek k nastajanju, krepitvi in razvoju slovenske državnosti
v preteklih 30-ih letih.«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00704-148/2022
Ljubljana, dne 7. aprila 2022
EVA 2022-1511-0002
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
1066.

Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa
o določitvi nujnih ukrepov v zvezi s pojavi
aviarne influence pri prostoživečih pticah

Na podlagi tretjega odstavka 77.a člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št 93/05, 90/12
– ZdZPVHVVR, 23/13 – ZZZiv-C, 40/14 – ZIN-B in 22/18)
generalni direktor Uprave Republike Slovenije za varno hrano,
veterinarstvo in varstvo rastlin izdaja

SKLEP
o prenehanju veljavnosti Sklepa o določitvi
nujnih ukrepov v zvezi s pojavi aviarne influence
pri prostoživečih pticah
I
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
določitvi nujnih ukrepov v zvezi s pojavi aviarne influence pri
prostoživečih pticah (Uradni list RS, št. 29/22).
KONČNA DOLOČBA
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-181/2022
Ljubljana, dne 5. aprila 2022
EVA 2022-2330-0046
Matjaž Guček
generalni direktor
Uprave za varno hrano,
veterinarstvo in varstvo rastlin

Uradni list Republike Slovenije
POPRAVKI
1067.

Popravek Sklepa o imenovanju članov
Sveta Fundacije za financiranje invalidskih
in humanitarnih organizacij v Republiki
Sloveniji

Na podlagi prvega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem
listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno
prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN, 60/17 –
ZPVPJN-B in 3/22 – ZDeb) dajem

POPRAVEK
Sklepa o imenovanju članov Sveta Fundacije
za financiranje invalidskih in humanitarnih
organizacij v Republiki Sloveniji
V Sklepu o imenovanju članov Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 39/22 z dne 21. 3.
2022, se pred imenom in priimkom članice pod zaporedno
številko 2 črta znanstveni naslov »mag.«, tako da se besedilo
pod zaporedno številko 2 pravilno glasi
»Mateja DE REYA, Nacionalni svet invalidskih organizacij
Slovenije«.
Št. 412-05/21-6/80
Ljubljana, dne 6. aprila 2022
EPA 2617-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
Uršula Zore Tavčar
generalna sekretarka

1068.

Popravek Pravilnika o spremembah
in dopolnitvah Pravilnika o usposabljanju,
licencah in registru licenc neodvisnih
strokovnjakov za redne preglede klimatskih
sistemov

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 –
uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN,
60/17 – ZPVPJN-B in 3/22 – ZDeb) dajem

Št.

49 / 8. 4. 2022 /

Stran

3181

POPRAVEK
Pravilnika o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o usposabljanju, licencah in registru
licenc neodvisnih strokovnjakov za redne
preglede klimatskih sistemov
V Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za redne preglede klimatskih sistemov (Uradni list RS,
št. 10/22) se v prehodni in končni določbi »11. člen« pravilno
glasi »15. člen«, »12. člen« pa se pravilno glasi »16. člen«.
Št. 007-328/2021/19
Ljubljana, dne 15. marca 2022
Jernej Vrtovec
minister
za infrastrukturo

1069.

Tehnični popravek Odloka o kategorizaciji
občinskih javnih cest v Občini Dravograd

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 –
uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN,
60/17 – ZPVPJN-B in 3/22 – ZDeb) objavljam

TEHNIČNI POPRAVEK
Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest
v Občini Dravograd
1. člen
V Odloku o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini
Dravograd, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 186/21, se v
6. členu pod zaporedno št. 60, dolžina odseka (DOLZ_ODS)
namesto »1587« pravilno glasi »1076«, skupna dolžina pa se
namesto »80,003« pravilno glasi »79,492«.
2. člen
Ta tehnični popravek odloka se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 032-0003/2018-20/5-2
Dravograd, dne 31. marca 2022
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala
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VSEBINA
982.
983.
984.
985.

986.
987.
988.
989.
990.
991.

1061.
1062.

1063.

1064.
1065.

992.

993.

994.

995.
996.
997.

DRŽAVNI ZBOR

Resolucija o znanstvenoraziskovalni in inovacijski
strategiji Slovenije 2030 (ReZrIS30)
Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja
odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2022–
2030 (ReNPIO22–30)
Resolucija o nacionalnem programu visokega
šolstva do 2030 (ReNPVŠ30)
Resolucija o nacionalnem programu socialnega
varstva za obdobje 2022–2030 (ReNPSV22–30)

2961

998.

2980
3018

1066.

3026

999.

3052

1000.

PREDSEDNIK REPUBLIKE

Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Hrvaški
Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Federativni
demokratični republiki Etiopiji
Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Belgiji
Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije pri Afriški uniji
(AU)
Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Zelenortski otoki
Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Velikem vojvodstvu Luksemburg

3052
3052
3052

3053

1006.

3152

1009.

3153

1010.

3179
1011.
1012.
3053

3054

Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o določitvi
nujnih ukrepov v zvezi s pojavi aviarne influence
pri prostoživečih pticah
Sklep o uporabi Smernic o sodelovanju in izmenjavi informacij med bonitetnimi nadzorniki, nadzorniki
za preprečevanje pranja denarja/financiranja terorizma in finančnoobveščevalnimi enotami v skladu
z Direktivo 2013/36/EU
Odločba o imenovanju namestnika vodje Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani
Odločba o imenovanju namestnice vodje Okrožnega državnega tožilstva v Kranju

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Spremembi Statuta Univerze v Ljubljani
Dodatek št. 14 h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije

3180

3056
3057
3057

3057
3057

BOROVNICA

Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika in meril za sofinanciranje letnega programa kulture v Občini Borovnica
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena

3059
3060
3061
3063

3063

GROSUPLJE

Odlok o turističnih vodnikih na turističnem območju
Občine Grosuplje
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje

3064
3066

IDRIJA

Spremembe in dopolnitve Statuta Javnega podjetja
Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ilirska Bistrica
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega podjetja Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o.

1017.

3059

DOL PRI LJUBLJANI

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in
podeželja v Občini Dol pri Ljubljani

1014.

1016.

3059

DOBREPOLJE

Zaključni račun proračuna Občine Dobrepolje za
leto 2021
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Dobrepolje
Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti humanitarnih
in invalidskih organizacij v Občini Dobrepolje
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Idrija za leto 2022

3055

3055
3055
3056

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

1013.

1015.

SODNI SVET

Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi
kandidatur na vodstveno mesto
Odločba o imenovanju na sodniško mesto
Odločba o imenovanju na sodniško mesto

1007.
1008.

BANKA SLOVENIJE

Sklep o uporabi Smernic o sodelovanju in izmenjavi informacij med bonitetnimi nadzorniki, nadzorniki
za preprečevanje pranja denarja/financiranja terorizma in finančnoobveščevalnimi enotami v skladu
z Direktivo 2013/36/EU
Sklep o uporabi Smernic o skupni metodologiji
ocenjevanja za izdajo dovoljenja kot kreditni instituciji v skladu s členom 8(5) Direktive 2013/36/EU

1004.

3152

3152

3056

OBČINE

1005.

MINISTRSTVA

Odredba o določitvi plačila za opravljeno delo in
povračila stroškov v zvezi z delom Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko

1002.
1003.

3052

VLADA

Uredba o spremembah Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila
Uredba o spremembah Uredbe o mejnih vrednostih emisije halogeniranih hlapnih organskih spojin
v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska
topila
Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju ukrepov
iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki
Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z
javnimi razpisi
Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2022 in 2023
Odlok o spremembi Odloka o spominski medalji
»30. OBLETNICA SAMOSTOJNE IN NEODVISNE
DRŽAVE REPUBLIKE SLOVENIJE«

1001.

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

Sklepi o razrešitvah in imenovanjih v okrajnih volilnih komisijah

3067

ILIRSKA BISTRICA

3068
3068
3069

KOČEVJE

Zaključni račun proračuna Občine Kočevje za leto
2021

3069

Uradni list Republike Slovenije
1018.
1019.

1020.
1021.
1022.
1023.

1024.

1025.
1026.
1027.
1028.

1029.
1030.

1031.
1032.

1033.

1034.
1035.

1036.
1037.

1056.

Odlok spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju, usmerjanju in obveščanju v Občini Kočevje
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Kočevje, Kostel in Osilnica

Št.

3071
3071

1057.
1058.

KOMEN

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Komen
Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne
službe zavetišča za zapuščene živali na območju
Občine Komen
Odlok o dopolnitvi Odloka o koncesiji za izvajanje
javne službe upravljanja s spomeniškimi območji
in varstva nepremične dediščine v Občini Komen
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Antona Šibelja-Stjenka Komen

3072

1041.
3077
1042.
3079
1043.
3080

KOPER

Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda Zavod za mladino, kulturo in turizem
Koper v plačni razred za določitev osnovne plače

1044.
3080

LAŠKO

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kamnolom Rečica
Sklep o cenah storitve gospodarske javne službe
čiščenja komunalne odpadne vode
Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega
stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parcelah št. 341 in 342, k. o. Laziše (1037)
Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega
stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parcelah št. 750, 759 in 765/7, k. o. Plazovje (1038)

3081
3090

1045.
1046.
1047.

3090

3099

3099

LJUBLJANA

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 266 Tacen – zahod – severni del
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 391 Jurčkova zahod

3100

1050.

Odlok o rebalansu št. 1 proračuna Občine Vipava
za leto 2022

1051.

Zaključni račun proračuna Občine Zagorje ob Savi
za leto 2021
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za razgledni stolp na Čemšeniški planini
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Zagorje ob
Savi
Sklep o potrditvi lokacijske preveritve ID 2820 za
določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 1/795 na območju Občine
Zagorje ob Savi
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in ukinitvi
statusa javnega dobra v lasti Občine Zagorje ob
Savi

3108

MIREN - KOSTANJEVICA

Zaključni račun proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2021
Letni program športa v Občini Miren - Kostanjevica
za leto 2022

1054.
3121
3122

MURSKA SOBOTA

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
preoblikovanju zavoda RIS, Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan v javni zavod
Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan

3148

RIBNICA

1038.

Sklep o določitvi cen storitev zbiranja določenih
vrst komunalnih odpadkov

1039.

Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov
na področju kulture v Občini Rogaška Slatina

1053.

1055.

1067.
1068.

3123

ROGAŠKA SLATINA

3125

1069.

3134
3134
3134

3136
3136
3137
3137

3150

3137
3140

TREBNJE

Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Skupne
občinske uprave občin Dolenjske

1052.

3132

ŠENTJUR

1060.

LITIJA

Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena

3150

STRAŽA

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del naselja Hruševec – EUP ŠE190/1,
ŠE190/2 in ŠE189
Sklep o ugotovitvi imetnika lastninske pravice in
ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

3092

3149

SLOVENJ GRADEC

Odlok o turističnem vodenju na turističnem območju Mestne občine Slovenj Gradec
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o določitvi volilnih enot v Mestni občini Slovenj
Gradec
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi četrtnih in vaških skupnosti v Mestni
občini Slovenj Gradec
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega
prostorskega načrta za del območja LE-20 v Mestni občini Slovenj Gradec
Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega
stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na območju EUP OK-148 v OPN Mestne občine Slovenj
Gradec; ID. št. 2647
Sklep o soglasju k zadolžitvi Zavoda Energetska
agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško v letu
2022: (št. 17.4)
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 17.1)
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot v četrtnih in vaških skupnostih
v Mestni občini Slovenj Gradec

1048.
1049.

3183

SEVNICA

Odlok o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za
leto 2022
Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto
2021

Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Skupne
občinske uprave občin Dolenjske

3091

3098

Stran

1059.
3091

LENDAVA

Zaključni račun proračuna Občine Lendava za leto
2021
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje odraslih in mladine
Lendava – Népi egyetem, Felnőttek és Fiatalok
Továbbképzőintézete Lendva
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Lendava
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v
Občini Lendava

1040.
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3151

VIPAVA

3141

ZAGORJE OB SAVI

3142
3143
3147

3147
3148

POPRAVKI

Popravek Sklepa o imenovanju članov Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih
organizacij v Republiki Sloveniji
Popravek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za redne preglede
klimatskih sistemov
Tehnični popravek Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Dravograd

3181

3181
3181

Stran

3184 /

Št.
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Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 49/22
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VSEBINA

Javni razpisi
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Objave po Zakonu o političnih strankah
Evidence sindikatov
Objave po Zakonu o medijih
Objave sodišč
Izvršbe
Oklici o začetku vzpostavitve pravnega naslova
Amortizacije
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem in neznanim upnikom
Oklici pogrešanih
Preklici
Drugo preklicujejo

1133
1182
1185
1186
1187
1188
1189
1189
1189
1189
1189
1190
1193
1194
1194
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