Uredba_2010_člen11_tob_zadnja

Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga
državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/10 in 35/18)
Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede
katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED5312
10. člen
(vsebine dokumentov razvojnega načrtovanja)
-

(1) Obvezne vsebine dokumentov razvojnega načrtovanja so:
utemeljitev priprave predlaganega dokumenta z ustrezno analizo;
določitev medsebojnih razmerij med dokumenti (koherentnost in konsistentnost);
dejavnosti, povezane s cilji, ter prikaz njihove usklajenosti s strateškimi razvojnimi cilji in prednostnimi
področji;
pričakovani razvojni učinki;
kazalniki, primerni za spremljanje uresničevanja ter merjenje doseganja ciljev in razvojnih učinkov;
načrt financiranja s prikazom skupnih stroškov in virov financiranja (nacionalnih in mednarodnih, javnih
in zasebnih);
opredeljene potrebe po prostoru, če so te potrebne;
celovita presoja vplivov na okolje in prostor, če je ta potrebna;
institucionalni okvir in organizacija izvajanja, vrednotenja in spremljanja;
prikaz aktivnosti za uveljavitev načela partnerstva s socialnimi in regionalnimi partnerji, s civilno družbo
in vključevanje strokovne javnosti v postopkih priprave in izvajanja.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko za izvedbene in druge dokumente razvojnega načrtovanja
ter druga vladna gradiva, ki pomembno vplivajo na doseganje razvojnih ciljev, vlada, resorno ministrstvo ali
vladna služba določijo še druge obvezne sestavine.
(3) Kot vir pri oblikovanju kazalnikov se uporabljajo statistični podatki ter drugi registrski in anketni
viri domačih in mednarodnih institucij. Kot dopolnitev se lahko uporabljajo tudi drugi uradni viri, izjemoma pa
tudi rezultati drugih metodološko ustreznih raziskav.
Opomba ta Uredba je črtala nastavitev kazalnikov in enotnih evidenc določenih v prejšnji
Uredbi iz leta 2007.
11. člen
(nosilci priprave posameznih dokumentov razvojnega načrtovanja)
(1) Strategijo razvoja Slovenije pripravijo služba Vlade Republike Slovenije, pristojna za razvoj,
Ministrstvo za finance in Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (v nadaljnjem
besedilu: UMAR).
(2) Državni program razvojnih politik pripravita in uskladita služba Vlade Republike Slovenije,
pristojna za razvoj, in Ministrstvo za finance v sodelovanju z ministrstvi in vladnimi službami.
3) Druge dokumente razvojnega načrtovanja pripravijo ministrstva in vladne službe glede na
delovno področje in jih uskladijo s službo Vlade Republike Slovenije, pristojno za razvoj.

