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Sklepni nacionalni dogodek projekta INTESI
Izzivi zagotavljanja storitev splošnega pomena v 21. stoletju - celostni prostorski pogled
14. november 2018

Projekt INTESI sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Območje Alp.

O dogodku

Storitve splošnega pomena (krajše SSP) so v pristojnosti organov na različnih rav-
neh. Dosedaj so se odločevalci in ponudniki storitev posluževali strogo sektorskega 
pristopa do  zagotavljanja SSP. To je vodilo k izoliranim rešitvam, ki ne izkoriščajo 
potencialnih sinergij med sektorji in/ali deležniki ter ne prinesejo učinkovite pora-
be javnega denarja. Projekt INTESI, financiran v okviru programa Interreg Območje 
Alp za obdobje od novembra 2015 do novembra 2018, vključuje 10 partnerjev iz 5 
alpskih držav z glavnim ciljem dolgoročno zagotavljati storitve splošnega pomena 
(SSP) s pomočjo celostnih prostorskih strategij in politik.

V tem obdobju smo znotraj projekta INTESI izvedli številne aktivnosti, naj omenimo 
nabor in analizo vseh strategij SSP v celotnem alpskem prostoru, pomembnih za 
zagotavljanje SSP, vrednotenje stanja in potencialov zagotavljanja SSP v 10 testnih 
območjih (pri nas na Idrijsko-Cerkljanskem), izvedli skupno osem pilotnih aktivno-
sti, pripravili priporočila in model integracije strategij zagotavljanja SSP ter ustano-
vili možganski trust, namenjen transnacionalni obravnavi težav pri zagotavljanju 
storitev v alpskem prostoru.

Namen nacionalnega diseminacijskega dogodka, ki bo potekal v sredo, 14. novem-
bra 2018, je predstaviti dosežke projekta INTESI, pri katerih je sodeloval slovenski 
partner Univerza v Ljubljani. Z vami bi radi izmenjali naše izkušnje in v okviru okro-
gle mize razpravljali o nadaljnjih možnostih za boljšo implementacijo celostnega 
pristopa k zagotavljanju SSP na praktični in politični ravni. Dogodek je namenjen 
predstavnikom regionalnih ustanov, občin in mest, uradnikom javne uprave, obli-
kovalcem politik, ponudnikom storitev in drugim relevantnim deležnikom.

• Za udeležbo na dogodku se je potrebno prijaviti do petka, 9. 11. 2018, 
 do 12. ure na spletnem obrazcu:
 https://www.1ka.si/a/185405

• Več informacij o dogodku:
 Barbara Kostanjšek, UL BF (barbara.kostanjsek@bf.uni-lj.si; 01 320 30 78).

• V sklopu dogodka bo izšla znanstvena monografija z naslovom   
 “Izzivi zagotavljanja storitev splošnega pomena v 21. stoletju: 
 celostnim pristopom naproti”.



Program

12.00–:  Prihod in registracija

12.15–13.00: Druženje udeležencev v preddverju ob lahkem kosilu

13.00–14.45: Celostnim prostorskim strategijam za zagotavljanje storitev 
  splošnega pomena naproti
Prvi del dogodka bo namenjen predstavitvi rezultatov aktivnosti projekta, pri katerih je sodeloval Oddelek 
za krajinsko arhitekturo Univerze v Ljubljani oziroma podizvajalka lokalna razvojna agencija ICRA d.o.o. iz 
Idrije. Glavni poudarki bodo na integraciji kot konceptu prostorskega in razvojnega načrtovanja, oskrbi z 
osnovnimi dobrinami, oskrbi starejših in doprinosu projekta k lokalnemu razvoju.
Moderiranje: Tadej Bevk, UL BF

13.00–13.10: Naja Marot: Predstavitev projekta  
13.10–13.30: Naja Marot: Celostne prostorske strategije in integracija storitev – 
  korak naprej v iskanju učinkovitih rešitev zagotavljanja storitev 
13.30–13.50: Barbara Kostanjšek: “Avto je obvezna oprema.” – Realnost 
  zagotavljanja osnovnih dobrin na podeželju?
13.50–14.10: Barbara Černič Mali: “Mi bodo že otroc’ pomagal’.” – Stanje in trendi 
  oskrbe starejših
14.10–14.30: Dušanka Černalogar: Pomen rezultatov projekta za Idrijsko-
  Cerkljansko in pogled naprej
14.30–14.45: Vprašanja udeležencev in razprava

14.45–15.00: Odmor za kavo

15.00–16.30: Okrogla miza o izzivih zagotavljanja storitev splošnega
  pomena v 21. stoletju
Okrogla miza je namenjena osvetlitvi glavnih problemov izvajanja storitev v praksi in potencialnih rešitev ter 
upravljanja storitev s pomočjo (prostorskih) politik. 
Moderiranje: Naja Marot
 
Sodelujejo: Lenča Humerca Šolar, vodja Sektorja za strateški prostorski razvoj, 
  Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Ministrstvo za okolje in prostor
  Jurij Kavčič, župan Občine Cerkno
  Klemen Mozetič, predstavnik Centra za socialno delo Južna Primorska, 
  enota Sežana
  Peter Pustatičnik, vodja področja eZdravje in eOskrba, Telekom Slovenije
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Informacije o sodelujočih na okrogli mizi

Lenča Humerca Šolar,
vodja Sektorja za strateški prostorski razvoj, Direktorat za prostor, graditev in 
stanovanja, Ministrstvo za okolje in prostor
Lenča Humerca Šolar je zaposlena na Ministrstvu za okolje in prostor. Njeni po-
glavitni področji dela sta Strategija prostorskega razvoja Slovenije ter elektronsko 
poslovanje v procesih prostorskega razvoja in gradnje. Poleg njenega dela na Mi-
nistrstvu ima pridobljene izkušnje tudi pri aktivnem sodelovanju v različnih med-
narodnih in medsektorskih delovnih skupinah, odgovorna je za implementacijo Di-
rektive o pomorskem prostorskem načrtovanju ter Alpske konvencije, ter sodeluje 
kot projektni partner v raznih mednarodnih projektih. Lenča Humerca Šolar se tudi 
udejstvuje in prispeva na mednarodnih in nacionalnih kongresih in delavnicah ter 
objavlja prispevke v različnih znanstvenih publikacijah.

Jurij Kavčič je dolgoletni župan občine Cerkno in skozi svoje županovanje (4 man-
dati) si prizadeva za celostni razvoj območja občine. Naravne danosti so omogočile 
razvoj nekaterih, predvsem turistično usmerjenih dejavnosti, hkrati pa je območje 
z razpršeno poselitvijo na razgibanem terenu hribov in grap zelo zahtevno za ohra-
njanje visoke kvalitete življenja. Z različnimi projekti – tako na področju infrastruk-
ture kot tudi zagotavljanja servisnih storitev - občina izboljšuje pogoje potrebne za 
razvoj različnih dejavnosti kot tudi za ohranjanje poselitve območja. 

Jurij Kavčič,
župan Občine Cerkno

Klemen Mozetič, mag. soc. del., je izvajalec socialnovarstvenega programa Centra 
za socialno delo Južna Primorska enota Sežana “Kakovostno staranje in sožitje ge-
neracij«. Program je namenjen starim ljudem z območja UE Sežana. Vsakodnevno 
se srečuje s težavami in stiskami starih ljudi. Storitve programa izvaja na domu 
uporabnikov programa. Na ta način pride v stik z najranljivejšimi posamezniki, ki 
skoraj po pravilu ne iščejo pomoči v obstoječih institucijah. 

Klemen Mozetič,
predstavnik Centra za socialno delo Južna Primorska, enota Sežana

Peter Pustatičnik,
vodja področja eZdravje in eOskrba, Telekom Slovenije
Peter Pustatičnik ima več kot 25 let profesionalnih izkušenj pri izvajanju različnih 
managerskih, vodstvenih in nadzornih funkcij na področju zavarovalništva in zdra-
vstva tako v javnem kot zasebnem sektorju. V Zavodu za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije – ZZZS je vodil sektor za kontroling in bil član upravnega odbora. V Vza-
jemni zdravstveni zavarovalnici je bil član uprave ter v Univerzitetnem kliničnem 
centru Ljubljana - UKCL vodja ekonomskega sektorja. V Telekomu Slovenije, vodil-
nem slovenskem komunikacijskem operaterju, vodi  področji eZdravja in eOskrbe. 
E-oskrba, katere razvoj je vodil, je bila v okviru EU programa HoCare prepoznana 
kot mednarodni primer dobre prakse. Prav tako že 20 let aktivno deluje kot oce-
njevalec podjetij po modelih EFQM in CAF, od leta 2013 pa je mednarodni presoje-
valec standardov DNV DIAS. Za razvoj in uvedbo inovativnih poslovnih modelov in 
rešitev je prejel številna priznanja.
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Informacije o lokaciji

Center kulinarike
 in turizma 
KULT 316

Prušnikova ulica

Prušnikova ulica

Pru
šn

iko
va

 ulic
a

cerkev Sv. Vida

Prušnikova ulica

Celovška cesta

Šentvid

Šentvid

Stara Pumpa

Mercator

P

P

1   8  25

1   8  25

Center kulinarike in turizma KULT316 s prostori Biotehniškega izobraževalnega 
centra se nahaja na Prušnikovi 74 v Šentvidu, Ljubljana. Do tam lahko dostopate 
z javnim prevozom, in sicer z avtobusnimi linijami 1, 8 in 25 do postaje Šentvid na 
Celovški cesti. Prostor za parkiranje najdete pred objektom, parkiranje pa je mož-
no tudi vzdolž Prušnikove ulice.


