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PREDGOVOR  
 
 
Tukajšnje besedilo predstavlja Prilogo 3 zaključnega poročila projekta in obenem 
zaključno poročilo za ključno aktivnost št. 3 Lokacijska študija razvojnih 
projektov iz Regionalnega razvojnega programa LUR. 
 
Kot je bilo že sproti poročano naročniku projekta RRA LUR, je bilo izvajanje 
omenjene ključne aktivnosti zelo oteženo predvsem zaradi težav pri pridobivanju 
razpoložljivih vhodnih podatkov (podatkov, strokovnih podlag, (pred) študij 
izvedljivosti in projektnih nalog). 
 
Pretežni del projektov, ki je naveden na seznamu projektov ključne aktivnosti št. 
3 je skladen z izvedbenim delom RRP LUR za obdobje sedanje časovne 
perspektive. V njem so tudi navedeni udeleženci, ki naj bi sodelovali pri zasnovi 
in izvajanju začrtanih projektov. 
 
Pri pridobivanju podatkov smo se obrnili prav na omenjene udeležence ob 
predpostavki, da bomo od le-teh prejeli potrebne podatke, ki naj bi nam 
predstavljali podlago za kakovostno izvedbo lokacijske študije razvojnih 
projektov iz RRP LUR. 
 
Pri pridobivanju podatkov smo bili nemalo preseneči nad vsebino odgovorov 
oziroma odzivov, ki smo jih prejeli na naše večkratne poskuse zbrati potrebne 
podatke. Le-te lahko posplošimo v naslednje značilne skupine: 

1. Nekateri udeleženci niso bili seznanjeni z dejstvom, da jim je bila podeljena 
vloga udeležencev pri snovanju in možnem izvajanju projekta, zato v njih niso 
sodelovali. 

2. Drugi udeleženci so bili sicer seznanjeni z dejstvom, da jim je bil dodeljena 
omenjena vloga, vendar niso razpolagali s potrebnimi podatki. 

3. V nekaterih primerih – šlo je predvsem za institucije državnega pomena -  
smo prejeli odgvor, da se pri svojem delu ne ozirajo na projekte navedene v 
RRP LUR. 

4. Veliko je bilo primerov, ko od naprošenih institucij – kljub večkratnim 
prošnjam in pozivom – nismo prejeli nobenega odgovora. 

 
Podrobnejši prikaz omenjenih poskusov je podan v prilogi tega besedila. 
 
Kljub omenjenim težavam nam je uspelo iz drugih sekundarnih virov pridobiti 
določeni obseg informacij katere smo poskušali na čim bolj organiziran – in s 
projektno nalogo – skladen način predstaviti naročniku in drugim deležnikom v 
projektu. 
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1 DOSTOPNOST ZA KAKOVOST ŽIVLJENJA 
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1.1 Urejanje in izgradnja intermodalnih vozlišč na železniških postajah 
in postajališčih 

 
 
Opis projekta: 
 
Projekt predvideva, da se na in ob postajah in postajališčih zgradijo parkirišča za 
avtomobile in kolesa, avtobusna postajališča in storitveni centri. Pri tem se 
izkoristi možnost javno – zasebnih partnerstev, tako da se pravico do gradnje 
storitvenih centrov za enega ali več lotov postaj v regiji podeli na javnem 
razpisu. 
 
S strani udeležencev projekta, predvidenih v RRP (Javna agencija za železniški 
promet, občine Ljubljanske urbane regije, Kohezijski sklad) ni bilo kljub pozivom 
pridobljeno nobeno gradivo, ki bi se nanašalo na omenjeni projekt. 
 
Predvidena hrbtenica prihodnje ponudbe javnega potniškega prometa je  
sodobna primestna železnica, ki se bo v Ljubljani povezovala z učinkovitim 
mestnim prometom in bo na območju sedanje glavne železniške postaje 
razpolagala s sodobnim potniškim intermodalnim terminalom. Drugje v regiji bo s 
pomočjo lokalnih avtobusnih sistemov povečano gravitacijsko območje 
posameznega postajališča. Dodatno bo gravitacijsko območje povečano z 
izboljšano ponudbo kolesarske infrastrukture kot so kolesarske poti in varne 
nadstrešnice v okviru postajališč. 
 
 
Slika 1: Omrežje obstoječih in načrtovanih postajališč za železniški potniški 
promet 
 

 
Vir: Delo in Slovenske železnice 
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Oktobra 2008 so Slovenske železnice napovedale izgradnjo novih postajališč 
Vnanje Gorice, Ljubljana Dolgi most, Lavrica, Ljubljana Rudnik, Preska, Škofja 
Loka in Ljubljana Moste. S tem se na območju LUR zgoščuje mreža železniških 
postajališč kar izboljšuje dostopnost prebivalstva do železnice. 
 
 
Slika 2: Prostorski prikaz obstoječih železniških postaj in postajališč 

 
Vir: www.geopedia.si 
 
 
Smernice za izvedbo in izvedljivost: 
 
Omrežje postajališč za regionalni potniški promet se bo v prihodnje še 
dopolnjevalo. Do večjih sprememb v regiji bo prišlo z uvedbo nove proge proti 
Gorenjski, ki bo navezala Letališče Jožeta Pučnika, ter progi proti Vrhniki. Obe 
omenjeni točki predstavljata pomembni vozlišči, gradnja novih postajališč pa bo 
priložnost za uvedbo visoko kakovostnih prestopnih točk. 
 
Priložnost za posodabljanje postajališč in vzpostavitev sodobnih prestopnih točk 
predstavljajo tudi drugi projekti na Ljubljanskem železniškem vozlišču in 
morebitna poglobitev proge. 
 
Glede nadaljnjega povečevanja števila postajališč na obstoječih progah je 
potrebna določena mera previdnosti, saj se lahko s prevelikim številom 
postajališč zaradi več postankov poslabša potovalna hitrost. S tem se poslabša 
tudi konkurenčnost sistema v primerjavi z ostalimi oblikami prometa. 
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Smiselno bi bilo vzpostaviti hierarhijo prestopnih točk znotraj LUR in 
standardizirati opremo in dodatne dejavnosti, ki jih te točke glede na rang v 
sistemu ponujajo. Hierarhija bi morala vsebovati vsaj naslednje range: 

1. Glavno vozlišče PCL kot osrednja nacionalna, regionalna in lokalna prestopna 
točka, ki povezuje železnico, avtobusni regionalni in mestni promet, taksi, 
avtomobilski promet in kolesarjenje. 

2. Prestopne točke v večjih urbanih središčih v regiji, ki povezujejo železnico in 
avtobusni regionalni in lokalni promet, taksi, avtomobilski promet in 
kolesarjenje. 

3. Prestopne točke med železniškim omrežjem in omrežjem avtobusnega 
regionalnega ali lokalnega prometa ter kolesarjenje. 

4. Prestopne točke v okviru omrežja P+R, ki povezujejo železniško omrežje s 
parkirišči za celodnevno parkiranje, kolesarskimi zmogljivostmi, priporočljiva 
pa je tudi njihova navezava na avtobusni mestni promet. 

 
Poleg prostorske integracije različnih vrst prometa je pomembna tudi integracija 
vozovnic. V MOL je na tem področju v fazi uvajanja kartica Urbana, ki bo 
omogočala vožnjo z mestnimi avtobusi, plačevanje parkirnine in nekaterih ostalih 
storitev v mestu. Predvidena je njena integracija z železnico, vendar v prvi fazi le 
v okviru MOL. 
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1.2 Izgradnja zmogljivejših oblik javnega prevoza 
 
 
Opis projekta: 
 
Projekt predvideva izgradnjo zmogljivejših oblik javnega prevoza glede na 
ekonomsko upravičenost. Glede na to, da v zadnjih letih ne vlagamo v javni 
prevoz, se je osebni in blagovni promet preusmeril na cestno omrežje. Zaradi 
slabe urejenosti javnega prometa pa ljudje iz regije tudi ne želijo menjati oblik 
transporta. Zato je treba začeti z izvajanjem naložb v javne oblike prometa. 
Glede na izvedene študije izvedljivosti se začne izgradnja primestnega in 
mestnega javnega prometa. 
 
S strani udeležencev projekta, predvidenih v RRP (Svet regije, Javna agencija za 
železniški promet, prevozniki, Kohezijski sklad) ni bilo kljub pozivom pridobljeno 
nobeno gradivo, ki bi se nanašalo na omenjeni projekt. 
 
 
Smernice za izvedbo in izvedljivost: 
 
Pričakujemo usmeritve na podlagi aktivnosti na vzporednem projektu Strokovne 
podlage urejanja javnega prometa v Ljubljanski urbani regiji. 
 
 
1.3 Izgradnja kolesarske infrastrukture v mestnih in primestnih 

območjih 
 
 
Opis projekta: 
 
Projekt predvideva izgradnjo kolesarskih poti do ključnih storitvenih centrov. 
Kolesarske poti naj bi po usmeritvah imele prednost pred gradnjo parkirišč in 
širitvijo cest. Gradnja nove cestne infrastrukture naj bi sproti urejala tudi 
kolesarske poti. Predvidena je tudi razširitev ponudbe izposoje koles in povezava 
s skupno vozovnico. 
 
Vzpostavitev omrežja kolesarskih poti je eden uspešnejših primerov povezovanja 
in sodelovanja med občinami v regiji. Na podlagi dokumenta Zasnova mreže 
kolesarskih povezav v Ljubljanski urbani regiji iz leta 2004 so občine pripravile 
vrsto projektov za izvedbo določenih odsekov novih in izboljšanih kolesarskih 
poti. 
 
Vendar omrežje posebnih kolesarskih poti v regiji še ni povsem razvito. Cestno 
kolesarjenje se zaenkrat navezuje predvsem na cestno omrežje namenjeno 
motornemu prometu. Nerazvitost kolesarske infrastrukture, zlasti v obmestjih, 
kjer je velika gostota motornega prometa pomeni glavno oviro za množičnejšo 
vlogo kolesarjenja. Glavni problemi so združenost kolesarskih poti z ostalimi 
prometnicami in konflikti zaradi uporabe istih poti za hojo, kolesarjenje, rolanje, 
motorni promet ipd. Ponekod kolesarske poti niso ustrezno označene ali so 
nevzdrževane. Vzpostavitev mreže kolesarskih poti bi spodbudilo k večji uporabi 
koles in varnejšemu kolesarjenju, hkrati pa bi se zmanjšale tudi neprimerne 
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oblike kolesarjenja kot so vožnja po gozdovih, travnikih, zavarovanih območjih 
ipd. 
 
 
Slika 3: Zasnova omrežja državnih in regionalnih kolesarskih poti v LUR 
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Smernice za izvedbo in izvedljivost: 
 
V okviru analize stanja in potencialov za kolesarjenje v LUR smo preverili 
obstoječe kolesarske poti in pripravili model potencialov prostora za kolesarjenje. 
Za kolesarske poti je zaželeno, da ne potekajo neposredno ob obremenjenih 
prometnicah, saj je takšno kolesarjenje lahko nevarno in manj prijetno od 
kolesarjenja po posebej urejenih kolesarskih stezah, gozdnih poteh ali lokalnih 
cestah z manj prometa. Za rekreativno kolesarjenje je poleg ustreznega terena 
za ureditev kolesarskih poti, pomemben primeren nagib terena in podlaga, ter 
tudi privlačna okolica. Večji potencial imajo tiste naravne in kulturne prvine, ki 
pritegnejo posameznika, to so vrhovi, grebeni, gozdne poti, zemljišča ob gozdu, 
ob vodah, v bližini naravnih vrednot, kulturnih spomenikov itd. Za umestitev 
kolesarskih poti so neprimerna slabo drenirana tla, močvirja, območja močno 
zaraščena z vegetacijo, območja zavarovanih rastlinskih in živalskih habitatov, 
območja, kjer je nevarnost krušenja kamenja in sprožanja plazov ter močno 
erodibilna območja. 
 
Za vzpostavitev omrežja rekreacijskih kolesarskih poti je smiselno izkoristiti čim 
več ustreznih poljskih poti, gozdnih cest, rečnih nasipov, opuščenih tras ali 
nekategoriziranih cest. Izven naselij je kolesarjenje smiselno usmerjati na manj 
prometne ceste, ki jih je potrebno preurediti in jih ustrezno opremiti s potrebno 
signalizacijo. Samostojne, ločene površine za kolesarje omogočajo večjo 
prometno varnost in porast uporabe kolesa. V okolici turističnih krajev, kjer se 
pričakuje več kolesarjev je pomembno urediti kolesarske poti. 
 
Območja z večjim potencialom za rekreativno kolesarjenje so razmeroma 
enakomerno porazdeljena po celotnem območju LUR. Večji potenciali v severnem 
delu regije so v občinah Kamnik, Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Dol pri 
Ljubljani, v zahodnem delu v občini Logatec in v JV delu na območju občin 
Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje, Velike Lašče. Potenciali za kolesarjenje so 
na ravninskih in rahlo razgibanih območjih in ob večjih vodotokih. 
 
Ker so regionalne in državne kolesarske poti uporabne predvsem za rekreacijsko 
kolesarjenje, je za njihovo uporabnost potrebna tudi dodatna ponudba. Poleg 
površin za kolesarje je treba organizirati tudi spremljajočo infrastrukturo 
(izposojevalnice koles, servisne delavnice, shramba za kolesa, počivališča, 
organizirano povezavo z javnim prevozom) ter dodatne storitve (gostinstvo in 
turizem). V LUR ni bila zaznana ponudba hotelov, prilagojenih za kolesarje, kot je 
to praksa v kolesarsko bolj razvitih državah. Drugje v Sloveniji se takšna 
ponudba že pojavlja, predvsem v kombinaciji z obstoječimi turističnimi in 
rekreacijskimi zmogljivostmi (terme, športni centri,...). Vzporedno z izgradnjo 
kolesarskih povezav in zmogljivosti pa bi se morale pripraviti tudi kolesarske 
karte in turistični vodniki. 
 
Kot rečeno, imajo regionalne kolesarske poti predvsem rekreacijski pomen. 
Kolesarjenje je dobra alternativa tudi za kratka potovanja do 5 km, pri daljših 
razdaljah kolesarjenje lahko uspešno konkurira drugim oblikam motornega 
prometa predvsem v kombinaciji z javnim prevozom. Kolesarjenje je smiselno 
razvijati vzporedno z drugimi oblikami javnega prevoza in sistemom P+R. 
V regiji bi bila tako nujna tudi nadgradnja tudi omrežja za kolesarje, ki kolo 
uporabljajo kot načinom prevoza za opravljanje vsakodnevnih aktivnosti. Tako 
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kolesarjenje je trenutno mogoče predvsem v okviru mesta Ljubljana, ki ima 
razvejano mrežo mestnih kolesarskih poti. V ostalih občinah bi bilo smiselno 
prednostno vzpostaviti kakovostne kolesarske poti med središči naselij, 
gostejšimi območji poselitve in območji, kjer je večje število delovnih mest 
oziroma druge ponudbe (gospodarske cone in nakupovalna središča). 
 
Prometna varnost kolesarjev je odločilnega pomena za popularizacijo 
kolesarstva, za načrtovanje ter gradnjo novih kolesarskih površin in za 
izboljšanje stanja na obstoječih kolesarskih površinah. Vzpodbujanje kolesarjenja 
brez izgradnje novih kolesarskih površin in ustrezne ureditve in vzdrževanja 
obstoječih kolesarskih površin bi pomenilo neposredno povečanje števila 
kolesarskih nesreč. 
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2 OHRANJENA NARAVNA DEDIŠČINA 
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2.1 Krajinski park Ljubljansko barje  
 
2.1.1 Obstoječe stanje in opis programa 
 
Temeljni namen ustanovitve Krajinskega parka Ljubljansko barje je bil 
vzpostavitev pogojev za izvajanje različnih dejavnosti, ki bodo zagotavljale 
izvajanje ciljev varstva narave. Krajinski park ima vlogo podpornega okolja za 
delovanje sodobnega območja varstva narave, v katerem bodo vsakdanje 
življenje vodili cilji varstva narave in kulturne dediščine in v katerem bodo 
ustvarjene nove konkurenčne razvojne priložnosti, kjer bodo prebivalci in 
obiskovalci videli privlačno okolje za izvajanje prostočasnih in rekreacijskih 
dejavnosti ter ga bodo vsi odgovorno uporabljali. 
 
Namen parka se dosega z načrtom upravljanja in vzpostavitvijo organizacijske 
strukture, delovnih skupin, mehanizmov za sodelovanje in dogovarjanje ter za 
spodbujanje naravi prijaznih dejavnosti in ukrepov za promocijo ohranjanja 
naravnih in kulturnih vrednot na Ljubljanskem barju. 
 
Barje leži na skrajnem južnem delu Ljubljanske kotline, na površini 163 km2. 
Osrednji del kotline je poplavnega značaja. Krajinsko sliko Barja sestavlja 
obsežna ravnina, iz katere se vzdigujejo osamelci. Podobo barjanske krajine 
dopolnjujejo izsuševalni jarki, ki določajo njeno geometrijsko zgradbo, drobno 
parcelacijo in nastanek grmovnih in drevesnih živic. Glavni vodotok 
Ljubljanskega barja je Ljubljanica z vrsto pritoki. Zaradi koncentracije kmetijstva 
in poselitve je večina vodotokov reguliranih. Ob njih je ohranjenega nekaj 
obvodnega rastja. Krajinski posebnosti sta jezero pri Podpeči in ribniki v Dragi. 
Za barje so značilni melioracijski jarki, ki sledijo parcelaciji in se ponekod zaradi 
opuščanja pridelave ne obnavljajo več. Zaradi nepropustne podlage voda ob 
močnejših deževjih prestopi bregove in začasno poplavi okoliška območja. 
Poplave imajo velik vpliv na značilnosti Barja. Pojavijo se nekajkrat letno, 
predvsem v jesensko-zimskem času, včasih tudi spomladi. Vsakoletne poplave 
pokrijejo okoli 15 % površine, ob izjemno velikih prilivih je poplavljena polovica 
Barja. Poplave večjega obsega imajo povratno dobo 5 – 10 let. Poselitev je 
večinoma umeščena na robove Ljubljanskega barja na rahlo dvignjene lege, ki jih 
ne dosežejo poplave. V notranjosti Barja je poselitev locirana ob in na Barskih 
osamelcih. Prevladuje enodružinska zazidava. Problem razpršene gradnje in 
neustreznega robu med naseljem in krajino je prisoten zlasti na južnem robu 
Barja. Ljubljansko barje si danes upravno deli sedem občin: Občina Borovnica, 
Občina Brezovica, Občina Ig, Mestna občina Ljubljana, Občina Log-Dragomer, 
Občina Škofljica in Občina Vrhnika. 
 
Reka Ljubljanica se naravno poglablja, območje se letno posede do 2,5 mm. V 
območju habitatne direktive velikem približno 114 km² in ptičje direktive v 
velikosti 127 km², je 740 km kanalov, od tega 160 km velikih in 580 km malih. 
Vodonosnik je na vzhodnem delu pod tlakom, na zahodnem delu pa je 
razmeroma plitev in prazen. Vodna direktiva določa eno vodno telo podzemnih 
vod na območju Ljubljanskega barja pa vse do Savske kotline. 
 
Ljubljansko barje je eden največjih kompleksov mokrotnih travišč v Sloveniji, ki 
so zaradi načina obdelave ohranila visoko biotsko raznovrstnost. Vendar pa se ta 
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prostor vedno hitreje spreminja, v zadnjih tridesetih letih je z Ljubljanskega 
barja izginilo deset vrst ptic gnezdilk, mnogim status drastično upada. Vzroki za 
takšno spreminjanje ležijo v urbanizaciji oz. hitrem povečevanju nekdaj vaških 
naselij, opuščanju kmetijske rabe in posledičnem zaraščanju zemljišč, 
spreminjanju travnikov v njive, širjenju kmetijskih monokultur, uporabi 
pesticidov, spreminjanju nekdaj ekstenzivnih travišč v intenzivna, neurejenem 
odvajanju odpadnih voda, nelegalnem odlaganju odpadkov, hrupnih ali kako 
drugače do okolja agresivnih športnih in rekreativnih aktivnostih.  
 
Krajinski park Ljubljansko barje je zavarovan z Uredbo o krajinskem parku 
Ljubljansko barje (Ur. l. RS, št. 112/08). Cilj zavarovanja je poleg varstva 
naravnih vrednot, ohranjanja biotske raznovrstnosti, krajinske pestrosti tudi 
omogočanje kakovostnega bivanja prebivalcem krajinskega parka s 
spodbujanjem trajnostnega razvoja, skladnega s krajevno tradicijo območja. V to 
se vključujejo prizadevanja za izboljšanje življenjskih razmer prebivalcev, 
spodbujanje novih zaposlitev in razvojnih priložnosti, izboljšanje gospodarske 
javne infrastrukture, zmanjševanje obstoječega in preprečevanje dodatnega 
obremenjevanja okolja ter omogočanje raziskovanja, izobraževanja in sprostitve 
ter duhovne bogatitve človeka.  
 
V krajinskem parku se omogočajo in spodbujajo povezovanje socialnega in 
gospodarskega razvoja, doseganje okoljskih standardov, sonaravna raba 
naravnih virov, ohranjanje kulturne dediščine in kulturnih vrednot ter ohranjanje 
prepoznavnih značilnosti prostora skladno s cilji krajinskega parka. 
 
Varstveni cilji v krajinskem parku so: 

 ohranitev naravnih vrednot, posebnih varstvenih območij – območij Natura 
2000 in biotske raznovrstnosti, 

 ohranitev ugodnega stanja ogroženih mednarodno varovanih prostoživečih 
rastlinskih in živalskih vrst in njihovih habitatov, najmanj obstoječega obsega 
in kakovosti habitatnih tipov, ki se prednostno ohranjajo v ugodnem stanju in 

 ohranitev krajine z mozaično razporejenostjo krajinskih struktur. 
 
Cilji krajinskega parka se uresničujejo z varstvom, upravljanjem in financiranjem 
krajinskega parka, usmerjanjem razvoja družbenih, kulturnih in gospodarskih 
dejavnosti, prednostnim delovanjem državnih in lokalnih javnih služb, izvajanjem 
razvojnih usmeritev ter drugimi ukrepi na državni in lokalni ravni. 
 
Razvojne usmeritve, ki v krajinskem parku prispevajo k trajnostnemu razvoju, se 
nanašajo na ukrepe v zvezi s projekti, investicijami in izvajanjem dejavnosti, ki 
so v skladu s cilji krajinskega parka in temeljijo na primerjalnih prednostih 
krajinskega parka ter omogočajo gospodarski, družbeni in kulturni razvoj 
parkovnih lokalnih skupnosti in prebivalcev ter krepijo gospodarsko 
konkurenčnost območja. 
 
Krajinski park se upravlja na podlagi desetletnega načrta upravljanja. Načrt 
upravljanja se obvezno upošteva pri urejanju prostora, opravljanju dejavnosti ter 
upravljanju, rabi in gospodarjenju z naravnimi dobrinami v krajinskem parku, pri 
ohranjanju krajinske pestrosti ter izvajanju gospodarskih in drugih javnih služb v 
krajinskem parku. 
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2.1.2 Smernice za izvedbo in izvedljivost 
 
Ustanovitev krajinskega parka pomeni priložnost za skupno načrtovanje razvoja 
skladno s cilji ohranjanja narave oziroma za medobčinsko in tudi medsektorsko 
usklajeno izvajanje različnih programov in dejavnosti. Predvsem kmetijstvo in 
upravljanje z vodami, ki sta z naravnimi danostmi zelo tesno povezana, se že 
danes izvajata z ukrepi in na načine, ki presegajo administrativne meje. Varstvo 
narave v okviru krajinskega parka pa prinaša še nove možnosti za razvoj 
primarnih dejavnosti. 
 
Upravljanje z vodami se zaradi razsežnosti in značilnosti vodnega telesa kaže kot 
osnova za zagotavljanje ugodnih habitatnih pogojev oz. razmer za ohranjanje 
narave na območju bodočega krajinskega parka. Potrebe varstva podzemnih in 
površinskih vod, zagotavljanje vodnatosti, poplavne varnosti in kakovosti vodnih 
virov se v največji meri ujemajo s cilji ohranjanja narave. 
 
Odvodniki na območju so praktično v celoti antropogeni zato jih je treba 
vzdrževati. Vzdrževanje pa mora biti usklajeno s potrebami narave v območju. 
Zaradi zelo pomembne vloge, ki jo v tem območju ima upravljanje z vodami je 
ključno dobro sodelovanje vseh pristojnih kar zagotavlja usklajeno ravnanje z 
vodnimi viri in različnimi ureditvami. 
 
Vodno okolje se upravljavsko dotika lastnikov zemljišč, lokalne skupnosti in 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Kmetijsko gozdarske zbornice 
Slovenije, Agencije za varstvo okolja pri Ministrstvu za okolje in prostor in z njimi 
povezanih strokovnih služb. 
 
Krajinski park predstavlja priložnost, da se vzdrževanje odvodnikov, varstvo 
pitne vode in ostalo upravljanje z vodami v območju kar najučinkoviteje uskladi z 
ukrepi varstva narave. V okviru parka je zato treba zagotoviti pogoje za 
spremljanje dinamike vode in opazovanje in napovedi sprememb. Za potrebe 
spremljanja stanja, napovedovanja sprememb in proučevanja pojavov je treba 
izdelati hidrološko hidravlični model, ki lahko služi za simulacijo dogajanja in 
sprememb, za načrtovanje posegov, izobraževanje in promocijo. Pojavnost in 
dinamika vode sta v območju sama po sebi fenomenološko zanimiva, vredna 
ozaveščene rabe in raziskovanja.  
 
Kmetijstvo je danes najrazsežnejša raba v krajinskem parku; na območju parka 
je po ocenah v primarni rabi 85 % prostora. Glede na najnovejše podatke je 
velika večina lastnikov zemljišč že vključenih v program kmetijsko okoljskih 
ukrepov za ohranjanje naravne danosti, biotsko raznovrstnost, rodovitnost tal in 
tradicionalno kulturno krajino (SKOP). Priložnosti kmetijstva so tudi v prihodnosti 
vezane predvsem na dejavnosti, ki bodo glede na ogroženost vodnega vira 
okoljsko sprejemljive in ki bodo zanimive v okvirih pričakovane vodnatosti ter 
načrtovanih ukrepov varstva habitatov in vrst. 
 
Turizem je v območju zaenkrat še nerazvit vendar pa se ustanovitev krajinskega 
parka kaže kot priložnost za organiziran razvoj. 
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Glede na naravne danosti se turistična dejavnost ujema s cilji varstva narave. 
Turistična ponudba krajinskega parka lahko gradi na izjemnih značilnostih 
kulturne in naravne krajine ter postane celo nosilna dejavnost v območju parka. 
Priložnosti so odprte za različne kulturne, izobraževalne, raziskovalne in 
rekreacijske programe, ki izhajajo iz izjemnih naravnih danosti območja in 
različnih vrst in plasti kulturne dediščine.  
 
Strokovne podlage ZRSVN opozarjajo na priložnosti, ki jih bodoči park ponuja 
predvsem za naravi prijazno kmetijstvo in turizem, ki ne povzroča motenj v 
okolju in ne zahteva večje infrastrukture. Pomembno razvojno privlačnost 
predstavlja dobra dostopnost krajinskega parka in bližina glavnega mesta. 
Predvsem dobra obodna prometna infrastruktura je razvoju parka naklonjena.  
 
Usmerjanje uporabnikov na izbrane poti, ki bodo smiselno povezovale različne 
programe je ena od prednostnih nalog parka. Poselitev naj bi se v območju 
razvijala predvsem strukturno. Ker bo za razvoj turistične in drugih dejavnosti 
potrebno načrtovati tudi prenove, dopolnilne in nadomestne gradnje, bo treba v 
okviru parka organizirati različne oblike svetovanja in usklajevanja rešitev s cilji 
ohranjanja narave in kulturne krajine.  
 
V pripravo upravljalskega načrta je potrebno vključiti prebivalce območja ter 
zainteresirano in strokovno javnost. 
 
 
Slika 4: Meja Krajinskega parka Ljubljansko barje  

 
 (vir: http://ljubljanskobarje.gisportal.si/web/profile.aspx?id=KPLjubljanskoBarje@JavniProfili) 
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2.2 Regijski park Kamniško-Savinjske Alpe 
 
2.2.1 Obstoječe stanje in opis programa 
 
V projektu ustanavljanja parka sodelujejo občine Jezersko, Kamnik, Luče, 
Preddvor in Solčava ter Ministrstvo za okolje in prostor kot ustanovitelj parka. 
Ustanovitelj parka je država ob podpori občin Jezersko, Kamnik, Luče, Preddvor 
in Solčava. Ministrstvo za okolje in prostor ter omenjene občine so 19.12.2005 
podpisali Sporazum o ustanovitvi Regijskega parka Kamniško – Savinjske Alpe. 
Vse dejavnosti ustanavljanja koordinira Logarska dolina d.o.o. 
 
Osnova za ustanavljanje regijskega parka ter za pripravo uredbe o ustanovitvi je 
Strokovni predlog za ustanovitev regijskega parka Kamniško-Savinjske Alpe, ki 
ga je pripravil Zavod RS za varstvo narave (ZRSVN, december 2007). V teh 
strokovnih podlagah so zbrana obstoječa zavarovana območja v predlaganem 
območju parka ter vse naravne vrednote, tako državnega kot lokalnega pomena. 
Predlagana so varstvena območja ter pravila ravnanja. 
 
Maja 2009 je Zavod RS za varstvo narave pripravil predlog zunanje meje in 
varstvenih režimov regijskega parka Kamniško-Savinjske Alpe za obravnavo na 
javni razpravi. Osnovne meje regijskega parka so predlagale občine leta 2004 
kot okvirno območje, ki bi ga bilo smiselno vključiti v regijski park. Na podlagi 
predlogov občin je Zavod RS za varstvo narave pripravil strokovni predlog z 
opredelitvijo varstvenih režimov. Hkrati je tudi predlagal vključitev določenih 
območij, ki so že vključena v sistem varstva narave kot območja Natura 2000. 
Meje parka in varstvenih območij se lahko v nadaljnjem procesu ustanovitve 
parka še spremenijo. 
 
Območje predlaganega Regijskega parka Kamniško Savinjske Alpe je območje 
številnih naravnih vrednot državnega in lokalnega pomena, ekološko pomembnih 
območij in posebnih varstvenih območij (območij Natura 2000). Na predlaganem 
območju za zavarovanje je 16 zavarovanih območij, od tega je eno območje 
naravni rezervat, 2 krajinska parka in 13 naravnih spomenikov. Naravnih 
vrednot je 212, od tega jih ima 110 državni pomen, 102 naravni vrednoti pa 
lokalnega. Posebnih varstvenih območij (območij Natura 2000) je 5, od tega je 
eno posebno varstveno območje (SPA) in štiri potencialna ohranitvena območja 
(pSCI). Na obravnavanem območju sta dve ekološko pomembni območji. 
 
Z vsebinskega vidika je sprejem novega akta o zavarovanju potreben zaradi 
posodobitve in uskladitve varstvenih režimov in pravil ravnanja na predlaganem 
območju, zaradi določitve načina opravljanja nalog, potrebnih za zagotovitev 
varstva naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti in nenazadnje zaradi 
upravljanja z območjem. 
 
Varstvena kategorija za Regijski park Kamniško Savinjske Alpe je bila podana s 
strani Ministrstva za okolje in prostor. Obravnavano območje predlaganega 
Regijskega parka Kamniško Savinjske Alpe prištevamo v kategorijo V (po IUCN 
kategoriji) »Zavarovana krajina«, ki predstavlja območje, zavarovano za 
ohranjanje krajine in za rekreacijo. 
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Slika 5: Predlog varstvenih območij regijskega parka Kamniško – Savinjske Alpe 
in meje parka 

 
(vir: http://www.ksa.si/page.asp?pID=447) 
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Slika 6: Rabe na predlaganem območju parka 

 

(vir: http://www.ksa.si/page.asp?pID=447) 

 

Na območju parka se v okviru namena ustanovitve parka spodbuja trajnostni 
razvoj ob hkratnem zagotavljanju razvojnih možnosti prebivalstva, ki se 
uresničujejo zlasti: 

 s spodbujanjem naravi prijaznih oblik kmetovanja, ki je usklajeno z varstvom 
 naravnih vrednot, ohranjanjem biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti; 
 s spodbujanjem dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, izboljšanjem kmetijske 
 infrastrukture in ohranitvijo naselij; 
 s povezovanjem kmetijske in turistične dejavnosti; 
 z okolju prijaznim turizmom in rekreacijo; 
 z urejanjem prostora in obnovo vasi, tako da se ohranja krajinska pestrost in 
 kulturna dediščina, izboljša okoljska, cestna in energetska infrastruktura ter 

omogočajo dopolnilne dejavnosti in nova delovna mesta; 
 z uporabo okolju prijaznih tehnologij in metod pri gospodarjenju z naravnimi 
 viri, tako da se ohranjajo življenjski prostori prostoživečih rastlinskih in 

živalskih 
 vrst in naravne vrednote; 
 načrtujejo posegi v prostor tudi preko vključevanja drugih programov, 

načrtov in planov skladno z načeli dobrega gospodarjenja in ohranjanja 
ugodnega stanja vrst in habitatov. 
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Razvojne usmeritve se uresničujejo zlasti z naslednjimi ukrepi: 

 omogočanjem sodelovanja prebivalstva na območju parka pri pridobivanju 
 finančnih sredstev iz različnih občinskih, državnih in meddržavnih virov ter  
 prednost pri financiranju projektov, ki so namenjeni vsebinam ohranjanja 

narave; 
 usmerjanjem sredstev lokalnih, državnih in mednarodnih skladov, ustanov 
 oziroma organizacij v varstvene in razvojne projekte, usklajene z namenom 

ustanovitve parka; 
 omogočanjem povezovanja z ostalimi dejavnostmi parka; 
 nudenjem strokovne pomoči, izobraževanjem in ozaveščanjem prebivalcev 
 parka; 
 aktivnim vključevanjem lokalnega prebivalstva v dejavnosti parka. 
 
Na območju parka naj se omejijo posegi, dejavnosti ter ravnanja v obsegu in na 
način, ki bi lahko ogrozil namen ustanovitve parka, zlasti pa se omeji: 

 izvajanje posegov in dejavnosti na naravnih vrednotah na način, da se 
uničijo, poškodujejo ali bistveno spremenijo lastnosti, zaradi katerih je del 
narave opredeljen za naravno vrednoto oziroma v obsegu ali na način, da se 
znatno spremenijo druge lastnosti naravne vrednote; 

 izvajanje posegov in dejavnosti, ki bi lahko poslabšali hidrološke, 
geomorfološke in ekološke razmere na območju parka in posledično vplivali 
na poslabšanje ugodnega stanja rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih 
tipov; 

 izvajanje posegov in dejavnosti oziroma raba zemljišča na način, ki bi lahko 
prizadela krajinsko pestrost oziroma spremenila značilno podobo krajine; 

 spreminjanje namembnosti obstoječih objektov zunaj poselitvenih območij ter 
umeščanje novih dejavnosti, ki bi zaradi spremljajočih posegov prizadele 
krajinsko pestrost oziroma spremenile značilnosti krajine; 

 taborenje, šotorenje, kurjenje ali postavljanje bivalnih prikolic oziroma drugih 
začasnih bivalnih vozil in objektov, zunaj za to določenih območij; 

 umetno osvetljevanje živali, njihovih bivališč, zavetišč ali drugih pomembnih 
delov habitata; 

 prirejanje množičnih javnih športnih, kulturnih in drugih prireditev, zunaj za 
to določenih območij; 

 odlaganje smeti in drugih odpadkov zunaj za to urejenih mest; 
 parkiranje ali puščanje vozil zunaj za to določenih območij, razen za lastnike 

in najemnike zemljišč ter za potrebe kmetijstva in gozdarstva; 
 gradnja in urejanje rekreacijskih površin na način, ki bi ogrozil krajinsko 

pestrost, biotsko raznovrstnost ali naravne vrednote; 
 sproščanje gensko spremenjenih organizmov in vnašanje tujerodnih vrst v 

okolje; 
 spreminjanje vodnega režima vodotokov, razen pri nujnih vzdrževalnih delih; 
 izvajanje vodnih športnih in rekreativnih aktivnosti, ki bi lahko poslabšale 

ugodno stanje vrst ali ohranjenost naravnih vrednot; 
 kmetijsko obdelovanje zemljišča z načini in sredstvi, ki bi lahko povzročili 

bistvene spremembe biotske raznovrstnosti, strukture in vrste ekosistemov; 
 ograjevanje zemljišča za gojitev divjadi (obore) ali za druge namene, razen za 

potrebe kmetijstva in gozdarstva; 
 preseganje dovoljene ravni hrupa, določene s predpisi; 
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 vznemirjanje, ubijanje ali odvzemanje živali iz narave, razen v skladu s 
sprejetimi lovskogojitvenimi načrti; 

 vnašanje rastišču neprimernih drevesnih in grmovnih vrst; 
 nabiranje in odvzemanje mineralov in fosilov, razen v znanstvenoraziskovalne 

namene z dovoljenjem; 
 vzletanje in pristajanje z zrakoplovi, razen za potrebe reševanja. 
 
 
2.2.2 Smernice za izvedbo in izvedljivost 
 
Regijski park Kamniško Savinjske Alpe je v ustanavljanju. Pripravljene so 
strokovne podlage za zavarovanje Regijskega parka Kamniško Savinjske Alpe. 
V postopek ustanavljanja regijskega parka in upravljalskega načrta je potrebno 
vključiti prebivalce območja ter zainteresirano in strokovno javnost. 
 
 
2.3 Program upravljanja malih zavarovanj 
 
Naravno okolje je predvsem v ravninskih predelih Ljubljanske urbane regije 
precej razdrobljeno zaradi goste poselitve in kmetijskih površin. Ta relativno 
majhna območja naravnega okolja oziroma območja ekstenzivne rabe so kljub 
temu bogata z najrazličnejšimi habitati, ki so zaradi obsega in razčlenjenosti 
regije zelo pestri - od kraških in gorskih travnikov ter gozdov do močvirnih 
ravnic.  
 
Naravne vrednote državnega pomena bodo zavarovane z ustreznimi aktivnostmi 
s strani države, naravne vrednote lokalnega pomena pa naj zavarujejo občine, 
saj bodo tako tudi izboljšale kakovost življenja svojim prebivalcem. V primeru, da 
območje sega v več sosednjih občin, je smiselno, da občine dosežejo soglasje in 
ga skupaj zavarujejo. Občina (občine) naj pripravi ustrezen predpis o 
zavarovanju, ki naj definira tudi obliko in financiranje upravljanja ter izdelavo 
načrta upravljanja.  
 
V nadaljevanju so predstavljene aktivnosti, ki se že izvajajo na področju 
upravljanja nekaterih manjših zavarovanih območij. 
 
 
2.3.1 Radensko polje 
 
2.3.1.1 Obstoječe stanje in opis programa 
 
Radensko polje je krajinski park v ustanavljanju. Nosilca ustanavljanja sta 
Občina Grosuplje in Ministrstvo za okolje in prostor. Koordinator procesa 
ustanavljanja Krajinskega parka je CENTER Grajski vrt Boštanj d.o.o.  
 
Pobude za zavarovanje Radenskega polja izhajajo iz obilja naravnih pojavov in 
naravnih značilnosti tega prostora. Prva bolj poglobljena raziskovanja so se 
začela že koncem 19 st. oziroma v začetku 20.  
 
V 90. letih prejšnjega stoletja se je v anketi kar 82 % vprašanih iz območja 
Radenskega polja izreklo v prid ustanovitve Krajinskega parka. V anketi, ki je 
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bila opravljena v decembru 2007 in januarju 2008, pa se je v prid zavarovanju 
območja izreklo kar 94% vseh vprašanih iz območja bodočega krajinskega parka. 
 
Maja 2009 je Občina Grosuplje izdala Osnutek odloka o krajinskem parku 
Radensko polje, v katerem je določen način izvajanja ustanoviteljskih pravic, ki 
je dogovorjen med ustanoviteljema (državo in občino). S predlaganim odlokom 
se uresničuje primarni cilj varstva, ki je ohranjanje naravnih vrednot oziroma 
tistih stanj in procesov v naravi, ki to zagotavljajo. Odlok pa pomeni tudi ukrep 
za ohranitev biotske raznovrstnosti, ker se na območju, predlaganem za 
zavarovanje, nahajajo Ekološko pomembna območja in območja, ki se uvrščajo v 
Evropsko ekološko omrežje Natura 2000 oziroma imajo status potencialnega 
posebnega ohranitvenega območja. Obenem predlagani odlok vsebuje tudi 
določbe, ki spodbujajo razvojne možnosti prebivalstva na območju, predlaganem 
za zavarovanje.  
 
V predlaganem odloku se varstveni nameni krajinskega parka zagotavljajo z 
opredelitvijo naravovarstvenih nalog v parku, ki se izvajajo z namenom varstva 
naravnih vrednot in ohranitve biotske raznovrstnosti ter krajinske pestrosti. 
Najpomembnejša vsebina obveznih pravil ravnanja v parku so varstveni režimi. 
Za izvajanje javne službe na področju ohranjanja narave - upravljanja parka se 
predlaga podelitev koncesije.   
 
Predvidene aktivnosti procesa ustanavljanja Krajinskega parka 
Radensko polje so naslednje: 
 
1. Vzpostavitev in delovanje informacijske pisarne in tajništva projekta: 

 Poročanje o poteku projekta in aktivnostih poteka akta o zavarovanju 
Ministrstvu za okolje in prostor in Občini Grosuplje, 

 Poročanje Svetu za Radensko polje o izvedenih aktivnosti na Radenskem 
polju. 

 
2. Priprava in izvedba aktivnosti komunikacijske strategije  
Namen teh je informiranje in predvsem obojestransko komuniciranje z vsemi 
zainteresiranimi deležniki, lokalnim prebivalstvom in drugimi, ki so tako ali 
drugače povezani z Radenskim poljem. V ta namen koordinator preko 
informacijske pisarne, spletne strani, informacijskega telefona, brošur, plakatov, 
časopisov, organiziranih ekskurzij v druge naravne parke v Sloveniji itd. podaja 
informacije in odgovarja na zastavljena vprašanja v zvezi z ustanavljanjem parka 
in aktivnostmi sprejema akta o zavarovanju.  
 
3. Organizacija tematskih delavnic, predavanj za lokalne deležnike in širšo 
zainteresirano javnost 
Te delavnice, predavanja oziroma srečanja so del aktivnosti komunikacijske 
strategije. Na teh srečanjih se bo govorilo o vsebinah, povezanih z varstvom 
narave, kmetijstvom, ribištvom, lovstvom, športnimi dejavnostmi, turizmom, 
vodarstvom, gozdarstvom, kulturno dediščino, možnimi razvojnimi usmeritvami 
itd. Predavanja bodo organizirana vsako drugo sredo v mesecu in bodo potekala 
na območju Radenskega polja.  
 
4. Srečanja s predstavniki krajevnih skupnosti, ki ležijo znotraj območja, 
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predlaganega za zavarovanje 
Koordinator ima nalogo, da skliče in organizira mesečna srečanja predstavnikov 
KS Račna, Mlačevo, Ilova Gora in Sp. Slivnica. Namen je, da se zagotovi čim 
večja komunikacija in obojestransko razumevanje vsebin, povezanih z 
ustanavljanjem in kasnejšim upravljanjem parka.  
 
5. Sodelovanje s pristojnimi inštitucijami pri pripravi opisa in analize stanja 
območja bodočega parka, naravovarstvene strokovne podlage območja, 
predlaganega za zavarovanje, in pri pripravi akta o zavarovanju Krajinskega 
parka Radensko polje 
 
Opis stanja 
 
Za Radensko polje je značilna zelo pestra rastlinska odeja. Mokrotni travniki, ki 
omogočajo preživetje številnim ogroženim rastlinam, kot sta močvirska kukavica 
in močvirski svišč. Močila, gozdiči, površinske in podzemeljske vode so 
domovanje ogroženih živali, zlasti žuželk in dvoživk, med katerimi je tudi 
človeška ribica. Veliki sesalci, kot so medved, volk in ris, se običajno izogibajo 
človeka, nasprotno pa bela štorklja gnezdi v vaseh. Zaradi vrednih življenjskih 
prostorov in ogroženih vrst je Radensko polje uvrščeno v evropsko ekološko 
omrežje Natura 2000 (SI3000171 Radensko polje-Viršnica).  
 
Območje Radenskega polja je pomembno ravno zaradi posebnosti, ki jih vsebuje 
kraški svet. Na njegovem relativno majhnem območju najdemo vse značilne 
kraške pojave, kot so kraški izviri, ponorne jame, retja ali estavele, presihajoče 
jezero. Lijakaste kotanje z manjšimi jamami (rupami) v dnu, imenovane retja ali 
estavele, delujejo kot izviri v deževnem obdobju in ponori v sušnem.  
 
Radensko polje je prepoznano po 3 vodotokih: Dobravki, Zelenki in Šici. 
Dobravka priteče iz nekraškega sveta, zato lahko govorimo le o dveh tipičnih 
kraških vodotokih. To sta Zelenka in Šica. Saj tako izvirata kot tudi ponikujeta na 
samem kraškem polju. Sicer je za vse tri značilno, da tečejo od zahoda na vzhod, 
kjer ponikujejo in pritečjo na plan kot del izvira Krke. 
 
Naravne vrednote Radenskega polja 
Na območju Radenskega polja se nahaja tudi sedem območij naravnih vrednot 
državnega pomena: 
Zatočna jama - Viršnica - Lazarjeva jama, Zelenka – estavele, Beznica,  
Radensko polje, Kopanj, Šica – izvir ter Šica – ponikalnica. 
  
Poleg teh so na Radenskem polju še naslednja območja naravnih vrednot 
lokalnega pomena: 
Dobravka, Zelenka, Novljanovo retje, Blato, Kote – ponori, Veliko Retje, Tekoča 
rupa, Srednice, Estavele na zahodnem robu, Retje ter Špeharjevo retje 1 in 2; 
ter vrsta objektov naravnih vrednot. 
 
Ekološko pomembna območja Radenskega polja 
Na obravnavanem območju so tri ekološko pomembna območja (EPO): 
30115 Zatočna jama - Viršnica - Lazarjeva jama 
35400 Radensko polje – Bičje 
80000 Osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri 
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2.3.1.2 Smernice za izvedbo in izvedljivost 
 
Krajinski park Radensko polje je v procesu ustanavljanja. V ta namen so bile 
pripravljene tudi številne strokovne podlage s področij invwentarizacije favne in 
flore, objavljeni članki, izdane zgibanke in organizirana tematska predavanja. Za 
obveščanje javnosti o projektu je odprta informacijska pisarna. 
 
Kot je zapisano na spletni strani krajinskega parka v ustanavljanju, je namen 
projekta "Proces ustanavljanja krajinskega parka Radensko polje" zagotoviti vse 
pogoje za uspešno ustanovitev parka. To pa pomeni transparentnost aktivnosti 
postopka ustanavljanja, vključevanje, informiranje in medsebojna komunikacija 
vseh zainteresiranih deležnikov, še posebej pa lastnikov zemljišč na območju 
Radenskega polja. Kot prednost pri ustanavljanju parka lahko štejemo dejstvo, 
da večina prebivalcev tega območja (prek 90%) soglaša z ustanovitvijo parka, 
kar je verjetno (vsaj delno) tudi posledica transparentnosti postopkov ter 
številnih aktivnosti, ki spremljajo proces ustanavljanja.  
 
 
Slika 7: Območje Natura 2000 na Radenskem polju  

  
 (vir: http://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=GROSUPLJE)  
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Slika 8: Radensko polje 

  
 (Vir: http://www.natura.org/natura2000management/img/si_radensko_sitepic_06.jpg) 
 
 
2.3.2 Šmarna gora – Grmada 
 
2.3.2.1 Obstoječe stanje in opis programa 
 
Šmarna gora z Grmado je je osamelec, ki se dviga okoli 370 m nad Ljubljansko 
kotlino. Zahodni vrh Grmada je s 676 nadmorskimi metri za 7 m višji od 
vzhodnega – Šmarne gore, ki doseže 669 m višine.  
 
Šmarno goro gradijo predvsem apnenci, dolomiti in skrilavi glinovci. Pretežno jo 
porašča gozd, na južni osončeni strani so hrastovi in gabrovi sestoji, na severni 
pa so mešani, v katerih prevladuje bukev. Zaradi toplotne inverzije v hladni 
polovici leta rastejo na podnožju gore iglavci, drugod pa mešani in listnati sestoji. 
Gozdovi opravljajo predvsem varovalno vlogo. Na Šmarni gori je tudi rastišče 
zavarovane narcise. Zavarovana je kot ekološko pomembno območje in posebno 
varstveno območje (območje Natura 2000). Tu se nahajajo naslednji evropsko 
pomembni habitati: 
- travniki s prevladujočo stožko na karbonatnih, šotnih in glineno-muljastih 

tleh, ter 
- jame, ki niso odprte za javnost.  
Za Grmado je značilna ekološka vegetacijska meja in termofilne vrste. 
 
V podnožju Šmarne gore je nekaj kraških pojavov: dva izvira in kraška kapniška 
Matjaževa jama pri Zavrhu. V Pirničah je izvir tople vode, v strugi Save pri Tacnu 
pa se kažejo skladi skrilavih glinavcev: tu se vidno povezujeta gora in reka. 
 
Predlagani park sega v tri občine: Medvode, Vodice in MOL. Na zahodu ga 
omejujejo cesta Vikrče-Smlednik, na severu cesta med Smlednikom in Repnjami, 
na vzhodu pa avtocesta od Repenj do Šmartna pod Šmarno goro. Na tem 
območju se je ohranila podoba tradicionalne kulturne krajine. 
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2.3.2.2 Smernice za izvedbo in izvedljivost 
 
Krajinski park Šmarna gora je predviden zaradi ohranitve in obnovitve naravne in 
kulturne dediščine, ekološke raznolikosti in biogenetske skladnosti, vzdrževanja 
naravnega ravnovesja, ohranitve redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst 
ter geomorfoloških značilnosti. Med lokalnimi prebivalci uživa park veliko 
podporo, različni interesi (predvsem neprimerna rekreacija in urbanizacija) pa ga 
ogrožajo. V postopek ustanavljanja parka in upravljalskega načrta je potrebno 
vključiti prebivalce območja ter zainteresirano in strokovno javnost. 
 
Slika 9: Šmarna gora 

 
 (Vir: http://www.podsmarnogoro.si/images/smarnagora.jpg)  
 
 
2.4 Kulturno-turistične poti  
 
2.4.1 Obstoječe stanje in opis programa 
 
Na območju Ljubljanske urbane regije so številne urejene tematske poti različnih 
težavnostnih stopenj in primerne za različne oblike rekreacije (npr. kolesarjenje, 
pohodništvo, sprehodi, jahanje). Med njimi velja omeniti predvsem poti ob 
objektih naravne in kulturne dediščine, gozdne učne poti, kolesarske in 
pohodniške poti različnih težavnostnih stopenj. Nekatere poti se sicer povezujejo 
v mrežo (npr. Posavske pohodniške, kolesarske in konjeniške poti) oz. so del 
sistema poti ki potekajo po Sloveniji (Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe, 
Jantarjeva pot) ali celo Evropi (Transromanica, Evropski pešpoti E6 in E7).  
 
Glavni problem ni pomanjkanje poti, temveč dejastvo, da niso predstavljene 
enotno, npr. v eni publikaciji ali na enem spletnem portalu. Prav zato so 
potencialnim uporabnikom manj poznane in zato tudi uporabljene. Najširši izbor 
poti najdemo na spletnem portalu http://www.slovenia.info/. 
 
Za boljšo predstavitev obstoječih poti bi bilo potrebno zbrati informacije o 
posameznih poteh, njihovih težavnostnih stopnjah ter jih predstaviti na enem 
mestu. Skupna predstavitev poti bi omogočala uporabnikom lažjo in 
enostavnejšo izbiro poti, primerne želeni obliki sprostitve in rekreacije. Ob tem 
so prav tako pomembni podatki o dodatni ponudbi ob poti (prireditve, gostinska 
ponudba, kulturna in naravna dediščina ter ostale znamenitosti) ter dostopnosti 
poti (npr. z javnim potniškim prometom). 
 



 
 

25 

 
 

2.4.2 Smernice za izvedbo in izvedljivost 
 
 lokalne turistične in ostale tematske poti povezati v enoten sistem – vsaj kar 

se tiče njihove predstavitve, npr. v brošuri, na zemljevidu, na spletnem 
portalu, 

 vključiti lokalne turistične zmogljivosti v ponudbo – npr. gostinske objekte, pri 
daljših poteh pa tudi nočitvene kapacitete.  

 
 
2.5 Projekti na podeželju 
 
2.5.1 Trkamo na vrata dediščine 
 
2.5.1.1 Obstoječe stanje in opis programa 
 
Nosilec izvajanja projekta: Center za razvoj Litija 
 
Center za razvoj Litija je v preteklem programskem obdobju na območju 13 
občin Savske ravni in Posavskega hribovja razvil medobčinski projekt Trkamo na 
vrata dediščine, ki povezuje naravno in kulturno dediščino območja. Projekt je 
opredeljen kot regionalna mreža in povezuje 44 naravnih in kulturnih vrednot 
območja. Gre za popotovanje med naravnimi in kulturnimi znamenitostmi 
osrednje Slovenije. Način potovanja je različen, lahko je hoja, tedaj gre za 
pohodništvo, potuje se lahko s kolesom, v tem primeru gre za kolesarjenje, 
potuje se lahko tudi s konji, avtomobilom ipd. Pot je dobro zasnovana, vendar jo 
je potrebno, za uspešno trženje, še nadgraditi. V naslednjih korakih je treba 
obstoječo ponudbo še dopolniti z dodatnimi točkami dediščine, revitalizirati tudi 
druge točke dediščine, ki niso primerno ohranjene, zaščitene ali na kakšen 
drugačen način ne ustrezajo zastavljenim kriterijem v okviru obstoječega 
projekta. V nadaljevanju se pospešuje promocijo programa in povezovanje 
posameznih točk na nivoju regije z evropskimi mrežami. Okrog točk dediščine se 
razvija dodatno in celovito turistično ponudbo, saj je veliko potencialov območja 
še neizkoriščenih. K projektu se doda prenočišča s tradicijo in gostinsko ponudbo, 
s poudarki na kulinaričnih posebnostih območja, ki bodo omogočala, da se 
popotniki tudi dlje zadržijo na območju. Poleg tega je namen projekta podpreti 
obstoječe prireditve in razviti nove prireditve, ki bodo prispevale k oživljanju točk 
dediščine in preko njih pospeševati promocijo območja. V okviru tega se načrtuje 
nadgradnjo obstoječe brošure Trkamo na vrata dediščine v slovenskem in 
angleškem jeziku in ustrezno promocijo dediščine preko spletnih strani.  
 
Namen projekta je povezati obstoječe in nove točke dediščine z dodatno 
turistično ponudbo območja, s poudarkom na tradicionalnih posebnostih in 
ponudbi. Hkrati je namen projekta vzpodbuditi posameznike k povezovanju in 
razvijanju lastne ponudbe. 
 
Cilji projekta: 

 razvoj novih točk dediščine in prenočitvenih kapacitet,  
 vključitev 30 točk naravne in kulturne dediščine v obstoječo ponudbo, 
 vključitev druge dediščine v program (izviri vode, kulinarična dediščina, 

energetske točke), 
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 povezanost 15 turističnih ponudnikov (gostilne, prenočišča itd.) s točkami 
dediščine, 

 ustrezna opremljenost točk dediščine z oznakami in s promocijskim 
materialom, 

 priprava programa vzdrževanja poti, 
 razvoj in promocija prireditev, vezanih na lokacije dediščine, 
 izdaja dopolnjene brošure v slovenskem in angleškem jeziku, 
 ustrezna predstavitev ponudbe v okviru programa na spletnih straneh, 
 razvoj novih turističnih programov - namigi za izlete in počitnice, 
 vključitev v obstoječe slovenske in evropske mreže dediščine, 
 nadgradnja poti z razvojem digitalizacije. 
 
Pričakovani rezultati projekta: 
 
 povečana prepoznavnost območja, 
 povečano število domačih in tujih turistov na območju, 
 večja razpoznavnost projekta Trkamo na vrata dediščine, 
 pomoč 5 posameznikom pri razvoju individualnih projektov s področja 

turizma, 
 vključitev 30 dodatnih točk dediščine v program Trkamo na vrata dediščine, 
 vključitev 15 turističnih ponudnikov (gostilne, prenočišča) v program, 
 pripravljen program vzdrževanja poti, 
 dopolnjena promocijska brošura in vključenost ponudnikov v spletno 

ponudbo, 
 vključitev v vsaj 1 slovensko in 1 evropsko mrežo, 
 razvit program digitalizacije dediščine v sodelovanju z lokalnim podjetjem, 
 izdelava enotnih oznak ob posameznih točkah, 
 razvoj 5 novih turističnih programov, vezanih na program Trkamo na vrata 

dediščine. 
 
 
2.5.1.2 Smernice za izvedbo in izvedljivost 
 
Trkamo na vrata dediščine je projekt, ki že nekaj let povezuje turistično ponudbo 
dediščine območja od Kamnika do Šmartnega pri Litiji in v nekaterih primerih 
tudi širše v zaokroženo območje. Projekt pomeni nadaljevanje aktivnosti projekta 
»Po poteh dediščine na območju občin Savske ravni in Posavskega hribovja, ki 
sega v leto 1999. Nosilka projekta Trkamo na vrata dediščine, ki se izvaja med 
leti 2007 in 2009, je Občina Dol pri Ljubljani. Projekt je bil odobren na Prvem 
javnem razpisu za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi«, v 
okviru OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, 
razvojne prioritete »Razvoj regij«. K projektu so se pridružile kot partnerji občine 
Kamnik, Komenda, Lukovica, Trzin, Domžale, Moravče, Litija in Šmartno pri Litiji. 
Center za razvoj Litija je bil izbran za izvedbo druge in tretje faze projekta. 
Namen aktivnosti druge faze projekta z naslovom »Razvoj točk dediščine« je 
nadgradnja že oblikovane mreže točk dediščine z naborom dodatnih točk naravne 
in kulturne dediščine ter razvojem podpornih storitev (gostinske in nočitvene 
kapacitete) in dodatne turistične ponudbe (povezava, nadgradnja, navezava na 
obstoječe tematske in rekreacijske poti, vodni izviri, energetske točke, tehnična 
dediščina, ostala neevidentirana naravna, kulturna, zgodovinska in etnološka 
dediščina). V tem okviru se je turistični produkt Trkamo na vrata dediščine 
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nadgradil z blagovno znamko »Srce Slovenije«. Obstoječi ponudbi je dodanih 
novih 20 točk dediščine in 3 večja zaokrožena območja dediščine – Kamniška 
Bistrica, Oglarska dežela, Velika planina. Pospešeno se je izvajalo tudi promocijo 
mreže. K projektu se je priključilo prenočišča s tradicijo in gostinsko ponudbo s 
poudarkom na kulinaričnih posebnostih območja. Podpira se obstoječe prireditve, 
vzpostavljena je bila povezava z ARPT Kamnik pri organizaciji Srednjeveških dni. 
Razvitih je 15 novih turističnih programov z namigi za izlete in počitnice. 
Pripravljena je obsežnejša publikacija s kulturnimi in naravnimi potenciali 
Kamniške Bistrice kot primera posameznih zaokroženih območij dediščine ter 
informativni letaki za posamezne točke dediščine v angleškem jeziku. 
Načrtuje se priprava vsebine za informacijske table, ki označujejo tematsko 
mrežo na terenu. V okviru tretje faze z naslovom »Izvedba podpornih storitev za 
turistični razvoj celotnega območja« se razvija ponudbo točk dediščine. 
Pripravljena je dvojezična brošura s predstavitvijo zaokroženega turističnega 
območja.Potekale so tudi delavnice, ki so bile informativno-izobraževalnega 
značaja in so bile namenjene zainteresirani javnosti. 
 
Projekt Trkamo na vrata dediščine se je nadgradilo z novo blagovno znamko 
»Srce Slovenije«. Poleg Centra za razvoj Litija sodelujejo pri projektu tudi ICRO - 
Inštitut za celostni razvoj in okolje iz Domžal, Zavod za varstvo kulturne 
dediščine, Agencija za razvoj turizma in podjetništva v Občini Kamnik, zadruga 
Jarina z.o.o., nosilci točk in lokalne skupnosti ter drugi strokovnjaki. 
 
 
2.5.2 Čebelarska dežela, dežela zelišč, energetske točke 
 
2.5.2.1 Obstoječe stanje in opis programa 
 
Razvojni program Razvojenga partnerstva središče Slovenije za obdobje 2007-
2013 predvieva razvoj identitete območja občin vzhodnega dela LUR na osnovi 
naravnih virov. Na tem območju sta močna predvsem čebelarstvo in zeliščarstvo, 
ki imata zaradi bogatih naravnih danosti dolgo tradicijo, medtem ko je v zadnjem 
času vedno večje pozornosti deležno tudi zdravilstvo, ki poleg naravnih izdelkov 
iz medu in zelišč izpostavlja tudi t. im. energetske točke ter zdravilne kristale, po 
katerih je območje poznanao (rudnik Sitarjevec). 
 
V programu Razvoj identitete regije na osnovi naravnih virov se zasledujeje 
naslednje cilje: 
- zagotovitev identitete območja kot čebelarsko-zeliščarskega ter energetskega 
in zdravilnega središča, 
- pospeševanje pridelave in predelave ter trženja izdelkov in storitev čebelarstva, 
zeliščarstva, energetskih točk in bogastva kristalov, 
- dvig kakovosti produktov in storitev ter posledično višja cena le-teh, 
- vzreja in ohranjanje avtohtone čebelje vrste, 
- izobraževanje ponudnikov (tudi preko učenja na daljavo), 
- enotna promocija – skupna blagovna znamka, 
- dvig turistične ponudbe, 
- povečanje prepoznavnosti območja v Sloveniji in svetu. 
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Projekti znotraj programa lahko živijo in delujejo samostojno in neodvisno, 
medtem ko se njihova učinkovitost manifestira predvsemv medsebojnih 
sinergijskih učinkih. 
 
Velik potencial občin vzhodnega dela LUR se kaže predvsem v izkoristku naravnih 
danosti pod celovito blagovno znamko »medene dežele«, ki ponuja zdrav način 
življenja, kakovostno preživljanje prostega časa ter povezuje tradicionalne 
dejavnosti in znanja z neposrednimi orodji in rešitvami. Projekti povezujejo tudi 
akterje z različnih področij, na podlagi mreže javno-zasebnih partnerstev, ki 
povezujejo moč intelektualnega kapitala posameznikov ter moč posameznih 
institucij, ki imajo na razpolago potrebne finančne, človeške in druge materialne 
vire. 
 
Sama turistična ponudba bo obsegala med seboj povezane »zeliščarsko-
čebelarske« ter »energetsko-kristalne« tematske poti, v okviru katerih se bodo 
odvijali tematski večeri pri izbranih gostincih, z vključevanjem 
starih/tradicionalnih kuharskih receptov, srečanja in tekmovanja čebelarjev, 
zeliščarjev, mednarodni tabori na temo zdravja, itd. 
 
2.5.2.2 Smernice za izvedbo in izvedljivost 
 
V podporo vseh projektov naj bi bil vzpostavljen TIC in posamezni informati za 
obveščanje obiskovalcev o ponudbi, posameznih interesnih točkah, itd. 
Vzpostavljen naj bi bil tudi spletni portal s forumom. 
 
Za vzpostavitev enotnega trženja bo potrebno oblikovati skupno blagovno 
znamko, ki bo obsegala tako skupno promocijo kot tudi povezano oglaševanje. 
Da bi zagotovili uspešno uvajanje dejavnosti na kmetijah, je treba 
zainteresiranim nuditi ustrezno pomoč in podporo (pridobivanje sredstev, prijava 
na razpise, zbiranje dokumentacije, itd.). 
 
Kot predpogoj za navedene aktivnosti je treba najprej urediti enotno 
infrastrukturo, ki bo obsegala ureditev tematskih poti in točk, njihovo 
označevanje, izdelavo panjev, čebelnjakov, vzpostavitev plemenilnih postaj za 
vzrejo in ohranjanje tradicionelne čebelje vrste in druge opreme, neposredno 
povezane s čebelarsko in zeliščarsko dejavnostjo, ter postavitev sušilnic, 
pakirnic, točilnic in prodajnih galerij pod enotnimi standardi in enotno 
kakovostjo. 
 
Ker je osnovni predpogoj za trajnostno izvajanje programa tudi urejena cestna in 
komunalna infrastruktura območja, je potrebno modernizirati določene cestne 
odseke, vzpostaviti naravne čistnilne naprave in zagotoviti nemoteno oskrbo s 
pitno vodo, sanirati divja odlagališča odpadkov, njihov odvoz in sortiranje. 
 
V okviru projekta »čebelarska dežela« naj bi se povezali posamezni čebelarji. V 
podporo projektu naj bi razvili podjetniški grozd medičarstva in svečarstva, na 
področju izobraževanja pa vzpostavili čebelarski center, v okviru katerega bi 
potekala izobraževanja za čebelarje. 
 
V okviru projekta »dežela zelišč« je predvidena postavitev zeliščarskega centra in 
šole zdravilstva, v okviru katere se bodo izvajala različna izobraževanja na temo 
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zeliščarstva in zdravilstva. Lokalne prebivalce se vzpodbuija za ureditev zeliščnih 
vrtov in uvajanje dejavnosti zeliščarstva. 
 
 
2.6 Muzeji na prostem 
 
O muzejih na prostem smo pridobili gradivo Slovenskega etnografskega muzeja, 
Smernice za izvajanje varovanja in zagotavljanja dostopnosti do kulturne 
dediščine v muzejih na prostem, avtorice mag. Polone Sketelj. Gradivo podaja 
splošne smernice za urejanje kulturne dediščine v muzejih na prostem. 
 
 
Na območju LUR je urejen muzej na prostem v Zapricah, poleg gradu Zaprice v 
Kamniku. Sodi pod Medobčinski muzej Kamnik. Sem je bilo prenesenih nekaj 
kašč in drugih stavb iz Tuhinjske doline. V letih 1968 do 1973 je etnologinja 
kamniškega muzeja Majda Fister s strokovno pomočjo Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine v Kranju odkupila in prenesla iz Tuhinjske doline na plato pred 
muzejem, štiri kašče, sušilnico, vodnjak. Kašče in drugi navedeni gospodarski 
objekti so bili na mestu nastanka oštevilčeni, zrisani in razstavljeni ter ponovno 
postavljeni na platoju pred muzejem. To je bila osnova za stalno muzejsko zbirko 
- skansen tuhinjskih kašč oziroma muzej na prostem, ki je bil eden prvih na 
Slovenskem.  
 
Kašče, ki so posebna oblika kmečkega stavbarstva, ki se je danes že skoraj 
popolnomo pozabilo, imajo v 21. stoletju izredno kulturno, zgodovinsko, 
pedagoško in turistično vrednost. 
 

  
Slika 10: Zaprice Slika 11: Sušilnica za sadje, 20. Stol., Zaprice 
Foto: http://sl.wikipedia.org/wiki/Muzej_na_prostem_Zaprice 
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2.6.1 Oživljanje domačih in umetnostnih obrti območja – učna 
podeželska hiša 
 
2.6.1.1 Obstoječe stanje in opis programa 
 
Nosilec izvajanja projekta: Jarina, z.o.o. 
 
Namen projekta Učne podeželske hiše je prikaz in ohranitev tradicionalnega 
kmečkega gospodarstva z vsemi elementi načina življenja na tem območju. 
Povpraševanje po podeželskem turizmu in doživljajskem ogledu tradicionalnih 
kmetij postaja na drugi strani vse večje in prinaša priložnost za trženje. V okviru 
projekta se načrtuje: 

 predstavitev podeželskega »kmečkega« življenja, 
 oživljanje domačih in umetnostnih obrti, 
 izobraževalne vsebine, povezane s podeželjem in ohranjanjem kulturne 

dediščine, 
 predstavitev turistične ponudbe območja. 
 
Jarina z.o.o. ima v načrtu poiskati primerno podeželsko hišo, ki bo ustrezala 
vsem začetnim pogojem za izvajanje zastavljenega programa ali morebitno 
širitev dejavnosti. V naslednji fazi bo po ureditvi lastništva hišo prenovila v 
tradicionalnem izgledu, ki ustreza kraju, kjer se objekt nahaja. Pri tem bodo 
upoštevala strokovna merila za vzpostavitev tako imenovane »hiše s tradicijo«. 
Zunanji del hiše bo nespremenjen, notranjost bo prilagojena vsebinam 
programa. V notranjosti se načrtuje ureditev večnamenskega prostora za 
izvajanje izobraževanj in za pogostitve obiskovalcev kmetije. Delavnice in 
izobraževanja s strokovno in poljudno vsebino bo pripravljala zadruga Jarina 
skupaj s partnerji. Zgornji prostori v objektu bodo namenjeni prenočiščem s 
tradicijo. Ciljna skupina so gosti iz tujine, predvsem na družine, ki bodo imele 
možnost prenočiti v tipični kmečki hiši in zaužiti tradicionalno pripravljeno hrano. 
Hrano si bodo obiskovalci hiše lahko pripravili sami ali skupaj s hišno gospodinjo, 
ki bo skrbela za prijetno počutje gostov, za čiščenje hiše, pripravo hrane in 
urejeno okolico. V okolici hiše bo urejen vrtiček s svežo zelenjavo in zelišči, s 
katerimi se bo pripravljala sveža hrana za goste. Domače in umetnostne obrti se 
ohranja tudi z animiranjem starejše populacije seniorjev, ki še imajo tovrstna 
mojstrska znanja. Program ohranjanja domačih obrti se bo nadgradilo z 
mojstrsko šolo obrti, ki bo povezovala sodobno tehnologijo s tradicionalnimi 
obrtnimi znanji.  
 
Izvedba projekta je razdeljena v štiri osnovne sklope: 

 Idejna zasnova s pridobitvijo ustrezne dokumentacije (izvajanje v letu 2007): 
aktivnosti za pripravo projekta, idejna zasnova, pridobitev dovoljenj 
(lokacijska informacija, gradbeno dovoljenje, investicijska dokumentacija, 
pridobitev soglasij s strani pristojnih služb) 

 Rekonstrukcija oz. prenova kmetije (izvajanje v prvi polovici leta 2008): 
rekonstrukcija kmetije, gradbena dela, oprema večnamenskega prostora in 
pridobitev uporabnega dovoljenja za izvajanje aktivnosti na kmetiji. 

 Oprema kmetije (postopno izvajanje v letu 2008 in 2009): nakup opreme za 
večnamenski prostor, kuhinje za pripravo tradicionalnih izdelkov iz kmetij, 
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ležišč in sanitarij. V letu 2008 se bo opremil večnamenski prostor in sanitarije, 
v letu 2009 pa se bodo opremili še preostali prostori (kuhinja, sobe za spanje) 

 Izvedba učnih in turističnih programov (vzporedno izvajanje s 3. fazo): 
Priprava vsebinskega programa za izvajanje učnega programa na kmetiji ter 
implementacija učnega programa, promocijske aktivnosti, informiranje, 
motivacija in usposabljanje akterjev lokalnih skupnosti, gospodarstva, podjetij 
ter razvoj in izvajanje turističnih programov za različne ciljne skupine. Ob 
zaključku triletnega projekta (leto 2009) se bo pripravljeno zaključno poročilo, 
evalvacija ter izdelava strategije za nadaljevanje (oblikovanje triletnega 
programa izvajanja aktivnosti na kmetiji) in skrbništvo. 

 
S projektom se načrtuje ureditev oz. rekonstrukcija tradicionalne kmetije v učni 
center. Vzporedno se razvija dopolnilne in dodatne dejavnosti na kmetijah in na 
podeželju, ohranja tradicionalna mojstrska znanja, zagotavlja tehnične možnosti 
za izvajanje nekaterih dopolnilnih dejavnostih, ki narekujejo potrebo po trajni 
prostorski rešitvi, v katerih se bodo te dejavnosti odvijale.  
 
Cilji projekta: 

 povečanje prepoznavnosti okolja, 
 zmanjšanje nezaposlenosti v okolju, ustvarjanje novih delovnih mest, 
 dvig izobrazbene ravni lokalnega in prebivalstva, 
 vzpostavitev infrastrukture z ureditvijo oz. rekonstrukcijo tradicionalne 

kmetije, 
 vključitev posameznikov v izobraževalne programe, 
 ohranjanje kulturne dediščine, 
 povečanje prenočitvene zmogljivosti, 
 pospeševanja razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, 
 aktiviranje potencialov vseživljenjskega učenja, 
 oblikovanje mreže ponudnikov. 
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2.7 Šola mojstrskih znanj 
 
2.7.1 Obstoječe stanje in opis programa 
 
Obrtno šolstvo ima na območju Šmartnega pri Litiji dolgo tradicijo. Glavni namen 
projekta »dediščina mojstrstva za podjetniško prihodnost« je zagotoviti nadaljnji 
razvoj mojstrskih znanj s tem se bo ustvarila ustrezna kritična masa znanja in 
ljudi za uspešno povezovanje in sodelovanje z inženirji in uspešnimi podjetji, ki 
iščejo nove poslovne priložnosti za zadovoljevanje globalnih tržnih niš.  
 
Osnovni program ima veliko možnosti za nadgradnjo in razširitev na vsa področja 
mojstrstva, ki so hkrati tudi ene izmed ključnih sposobnosti in prednosti 
celotnega slovenskega prostora. Pri tem bo poudarek na muzejskem izročilu in 
neposredni povezavi izkušenj in znanj z visokotehnološkimi centri/podjetji za 
razvoj, kjer mojstri aktivno sodelujejo pri oblikovanju prototipov 
 
Osnovni cilji programa so: 

 ohranjanje tradicionalnih znanj, 
 povezovanje mojstrskih znanj, 
 povečano trženje mojstrskih znanj, 
 razvoj storitev z višjo dodano vrednostjo, 
 valilnica razvoja malih in srednjih podjetij, 
 povečanje pestrosti turistične ponudbe. 
 
2.7.2 Smernice za izvedbo in izvedljivost 
 
 Vzpostavitev evidence mojstrov različnih znanj in animacija za sodelovanje v 

programu, 
 oblikovanje izobraževalsnih programov za šolo mojstrskih znanj, 
 oblikovanje podjetniškega grozda mojstrov, ki bo lahko tržil svoje izdelke pod 

enotno blagovno znamko, 
 promocija in osveščanje prebivalstva o pomenu mojstrske dediščine – prek 

TIC-ov, muzejev na prostem, itd., 
 ureditev potrebne infrastrukture za potrebe mojstrske šole.  
 
  



 
 

33 

 
 

3 NAČRTOVANJE ZA ZAGOTOVITEV KAKOVOSTNEGA ŽIVLJENJSKEGA 
PROSTORA 
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3.1 Razvoj (regeneracija) degradiranih urbanih območij 
 
Opis projekta: 
 
V okviru regije je nekaj urbanih območij, ki so zaradi razvojnih gibanj 
(gospodarskih, političnih, družbenih) zaostala v razvoju, kot npr: stara Ljubljana, 
center Vrhnike, center Kamnika in tako naprej. Nekatera druga območja pa so se 
razvijala hitreje in tako tam dosegla večjo koncentracijo ponudbe in 
povpraševanja in s tem razvoja (BTC, Rudnik,…). Obe vrsti območij bo potrebno 
povezati in v razvitejših območjih preprečiti negativne posledice, ki jih lahko 
prinese tak neenakomeren razvoj. Na drugi strani pa za razvoj odpreti tista 
območja, ki stagnirajo. Tem območjem je potrebno zagotoviti ustrezne storitve in 
pretočnost ljudi, predvsem pa je potrebno razvoj teh delov regije gledati širše in 
povezano z delitvijo funkcij in usmerjanjem razvoja.  
 
S strani udeležencev projekta, predvidenih v RRP (Občine, podjetja, Ministrstvo 
za okolje in prostor, Ministrstvo za gospodarstvo) ni bilo kljub pozivom 
pridobljeno nobeno gradivo, ki bi se nanašalo na omenjeni projekt. 
 
 
3.2 Mreža vodnih poti v regiji 
 
Opis projekta: 
 
Za porečja je potrebno določiti razvojne funkcije rek; rekreacijska območja, 
opredelitev potencialov za uporabo vode za namakanje, zaščito pred poplavami 
ter določiti funkcije površin ob rekah. Za pripravo na izvedbo projektov, ki bodo 
predlagani kot prednostni, bo tako potrebno pripraviti predloge, idejne projekte, 
jih uskladiti z občinami in pozneje pripraviti prostorske izvedbene akte. Za 
izvedbo nekaterih projektov bodo potrebna vlaganja tako za vzpostavitev vodnih 
poti kot tudi ureditev rekreacijske infrastrukture ob rekah. Primeri projektov: 
Ljubljanica, Krka, Kamniška Bistrica in drugi.  
 
S strani udeležencev projekta, predvidenih v RRP (Občine, RRA LUR, Ministrstvo 
za okolje in prostor) ni bilo kljub pozivom pridobljeno nobeno gradivo, ki bi se 
nanašalo na omenjeni projekt. 
 
Smernice za izvedbo in izvedljivost: 
Na podlagi fizičnih in prostorskih zmogljivosti rek in obrečnega prostora bi bilo 
smiselno opredeliti reke in območja, ki so primerna za uporabo za: 

 Turistične namene 
 Rekreativne namene 
 Javni promet 

 
Do sprememb v obrečnem prostoru bo prišlo zaradi večjih posegov v prostor, kot 
so protipoplavni zadrževalniki in hidroelektrarne na Savi. V luči teh projektov bi 
bilo smiselno razmišljati o vzporednih dejavnostih, ki bi izkoristile ambientalne 
prednosti obrečnega prostora. 
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3.1 Kamniška Bistrica: rekreacijska zelena os regije 
 
3.1.1 Obstoječe stanje in opis programa 
 
Nosilec izvajanja projekta: ICRO – Inštitut za celostni razvoj in okolje, Domžale 
 
Kamniška Bistrica, najbolj urbanizirana reka v Sloveniji, s svojim sistemom 
mlinščic predstavlja zeleno os regije s pomembno ekološko in rekreacijsko 
funkcijo. Reka Kamniška Bistrica in obrečni prostor imata izreden potencial za 
zasnovo obrečnega parka. Gre za območje reke od njenega izvira v kamniških 
planinah, njenega toka po Kamniško bistriški ravnini skozi Kamnik, Domžale in 
Dol pri Ljubljani, do sotočja treh rek: Save, Kamniške Bistrice in Ljubljanice. 
Obsega celoten sistem mlinščic, ki najbolj urbanizirane dele območja ob reki 
povezujejo v enoten sistem. Hkrati gre za svojevrstno, neraziskano in premalo 
poznano tehnično dediščino. 
 
V letu 1998 so občine Domžale, Kamnik in Dol pri Ljubljani podpisale "Pismo o 
nameri o skupnem pristopu k urejanju območja vodotoka Kamniška Bistrica" s 
ciljem vzpostaviti zeleno rekreacijsko os ob Kamniški Bistrici ob hkratnem 
reševanju problema poplavljanja. V času od podpisa pisma o nameri o 
skupnem pristopu k urejanju območja vodotoka Kamniške Bistrice, so občine 
sprejele kar nekaj prostorskih aktov in pripravile vrsto različnih dokumentov, ki 
so vizijo zelene osi regije za nekaj korakov približale realnosti. Pripravljene so 
idejne zasnove za vzpostavitev poti ob celotni trasi Kamniške Bistrice ter projekti 
za pridobitev gradbenega dovoljenja za par odsekov, v občini Domžale je 
pripravljen lokacijski načrt za celostno potezo ureditve obrečnega prostora ob 
Kamniški Bistrici. 
 
Pri pobudi "Kamniška Bistrica: zelena rekreacijska os regije" gre pravzaprav za 
sočasno sledenje dvema poglavitnima ciljema:  

(1) reševanje poplavne varnosti in  
(2) ustvarjanje športno rekreacijske osi regije.  
 
Osnovna ideja je ob vodotoku ustvariti večje površine za razlivanje visokih voda, 
ki pa hkrati lahko služijo različnim rekreacijskim namenom in tako omogočijo 
vzpostavitev bogatega športno rekreacijskega programa vzdolž celotnega toka 
Kamniške Bistrice. Vizija Kamniške Bistrice kot "zelene rekreacijske osi regije" je 
zasnovati sistem parkov ob Kamniški Bistrici z bogatim rekreacijskim 
programom, ki naj bi s kolesarskimi in sprehajalnimi potmi povezal kraje ob reki 
na celotni 33 km dolgi potezi vse od njenega izvira pa do izliva v Savo. 
 
Prvi sistem kolesarskih poti poteka po obeh bregovih reke oziroma ob njenih 
mlinščicah v smeri sever-jug od izvira Kamniške Bistrice pa do njenega izliva v 
Savo in od tam do Ljubljane. Drugi sistem poti sestavljajo krožne kolesarske 
poti, ki glavno kolesarsko pot povezujejo z izletniškimi zanimivostmi in 
rekreacijskimi potenciali v zaledju, ter tako širšo regijo celotnega povodja 
povezujejo v enoten sistem poti. Da bi sistem kolesarskih in peš poti lahko 
zaživel, je potrebno na glavni osi razviti ustrezen servisni in gostinski program 
namenjen izletnikom in rekreativcem. 
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Območje ob Kamniški Bistrici je s svojimi značilnostmi primerno za ureditev 
najrazličnejših učnih poti. Z ureditvijo naravoslovnih učnih poti se lahko 
obiskovalcem predstavi procese v naravnem okolju, prikaže življenje ob vodi in v 
vodi (gozdne in vodne učne poti itd.), tehnične vidike urejanja vodotokov in 
drugih zanimivosti: mline, žage, pomembne za razvoj obrti in kasneje industrije 
tako na Kamniškem, Domžalskem, kot na Dolskem območju. To je pomembna 
tematika za vzpostavitev najrazličnejših vodnih, zgodovinskih, etnoloških in 
tehničnih učnih poti, ki tvorijo enoten sistem učnih poti ob Kamniški Bistrici, 
imenovan "Po poti mlinov in mlinščic". Med pomembne spremljajoče programe 
sodi tudi sistem otroških igrišč, ki jih je sedaj v urbaniziranih območjih skozi 
katere teče reka premalo. 
 
Poleg naravnih znamenitosti na območju Kamnika, Domžal in Dola pri Ljubljani in 
kolesarskih poti od izvira do izliva Kamniške Bistrice, je potrebno v zasnovo 
rekreacijsko-izletniške povezave ob Kamniški Bistrici umestiti tudi kulturno in 
tehnično dediščino ter športno-rekreativni, kulturni in izobraževalni program. 
Širše območje Kamniške Bistrice, to je območje povodja Kamniške Bistrice, ki 
obsega še občine Mengeš, Trzin, Lukovico in Moravče, ima veliko tovrstnih 
objektov in zanimivosti, ki jih je treba med seboj povezati v celovito turistično, 
izletniško in rekreacijske ponudbo. 
 
S povezavo rekreacijskih programov in turistično izletniških zanimivosti ob 
Kamniški Bistrici v enoten sistem bi uredili: 

 kontinuiteto kolesarskih in peš povezav od izvira Kamniške Bistrice do 
njenega izliva v Savo ter povezavo le-teh v širši sistem kolesarskih in peš 
povezav do drugih, za razvoj izletništva pomembnih točk; 

 sistem celovite turistične ponudbe s celostno podobo poti in rekreacijsko-
izletniškega programa, ki kot taka lahko predstavlja turistično zanimivost 
celotne regije, ki jo je moč tržiti kot enoten produkt na trgu turističnih 
produktov; 

 reševanje poplavne varnosti, saj se skupaj z zelenim sistemom ob vodotoku 
vzpostavljajo retencijske površine za zadrževanje oziroma zmanjševanje 
visokovodnega vala; 

 osmišljanje dostikrat zanemarjenih in nevzdrževanih površin ob vodotokih z 
novimi programi, ki hkrati varujejo območje pred neustrezno rabo in rastjo 
črnih odlagališč odpadnega materiala; 

 rekreacijska os oziroma sistem parkov ob Kamniški Bistrici, kar pomeni novo 
prostorsko kvaliteto. 

 
Za realizacijo vizije, ki je zelo dolgoročen in finančno zahteven projekt, je prav 
dobro sodelovanje z javnostjo, njena ozaveščenost in dobra obveščenost 
ključnega pomena za njegovo uspešno realizacijo, saj prav vizija, ki jo kot svojo 
sprejme velika množica ljudi, predstavlja tisto kohezivno silo, ki dolgoročno 
usklajuje parcialne interese in tako zagotavlja postopno uveljavljanje same sebe. 
 
Cilji projekta: 

 utilizacija zelenega rekreacijskega pasu ob vodotoku kot prostora za 
opazovanje narave in rekreacijo v naravnem okolju in zavarovanje območja 
pred nelegalno urbanizacijo in drugimi neželjenimi posegi; 
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 informiranje javnosti o viziji obrečnega parka in nameri občin, da obrečni 
prostor uredi kot naravni park z namenom pridobiti široko javno podporo in 
potencialne soinvestitorje; 

 na posameznih manj problematičnih odsekih, kjer so poti deloma že 
vzpostavljene, le te urediti in opremiti z vizualnimi komunikacijami 
(opozorilne, usmerjevalne in informativne table); 

 na posameznih odsekih pripraviti ustrezne izvedbene projekte za izgradnjo 
poti in ureditev parkov; 

 vzpostaviti izobraževalne vsebine vezane na kulturno, naravno in tehnično 
dediščino območja v kontekst rekreacijske poti kot učne poti; 

 povečanje kakovosti bivalnega okolja. 
 
Projekt je v izvajanju; na posameznih odsekih so urejene poti in postavljene 
informativne, usmerjevalne ter obveščevalne table, potekajo ozaveščevalne 
akcije z otroci in mladino, urejen in na spletni strani predstavljen je projekt »Po 
poti mlinov in Mlinščic«. Nadaljuje se s pripravo tehnične dokumentacije za 
vzpostavitev turistično-rekreativne infrastrukture in drugih ureditev. Z namenom 
razrešitve morebitnih konfliktov in pridobitve večje podpore lokalnih skupnosti 
ter z namenom izobraževanja in iskanja inovativnih programov in rešitev je 
smiselno v projekt vključevati lokalne prebivalce, strokovnjake in zainteresirano 
javnost. 
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3.3 Prototipni projekt Biomasa 
 
Opis projekta: 
 
Prototipni projekt biomasa vključuje realizacijo večjih infrastrukturnih naložb 
(izgradnja skladišča za biomaso, nabava strojev za predelavo biomase, ureditev 
gozdnih in ostalih cest, nabava transportnega parka, izgradnja kurišč, postavitev 
spletnega informacijskega portala), ki jih dopolnjujejo mehki ukrepi 
(vzpostavitev trgovsko-distribucijske mreže, stalna izobraževanja v obliki 
delavnic in srečanj, stalno obveščanje prebivalstva preko spletnega portala in 
foruma ter tiskanih brošur, spodbujanje in pomoč pri uvajanju dopolnilne 
dejavnosti predelave biomase). Pomembne so tudi mednarodne povezave s 
tujimi partnerji na področju dobrih praks in skupnih prijav na razpise. V projekt, 
katerega vrednost je ocenjena na 5.8 mio EUR, naj bi se vključile občine, zasebni 
investitorji, zadruge, razvojne institucije in MOP (RRP LUR, 2007, str. 34). 
 
Smernice za izvedbo in izvedljivost: 
 
Pri tem, kam umestiti prototipni projekt biomase, je potrebno upoštevati: 

 naravne danosti občin – pokritost, kakovost, lastniško strukturo in 
gospodarjenje z gozdom, 

 družbeno-gospodarske značilnosti naselij, 
 interes občin in dosedaj izvedene projekte ter 
 ekonomsko donosnost takšnih projektov. 

 
Projekti DOLB so bili dosedaj pripravljeni za občine Borovnica, Dobrepolje in 
Dobrova-Polhov Gradec, vendar je bilo za vse tri projekte ugotovljeno, da ne bi 
bili rentabilni in torej niso bili izvedeni. Prav tako je bilo v Moravčah, kjer je bilo 
podpisano pismo o nameri. Tako imajo sedaj SPTE enote samo posamezna 
podjetja, na primer Terme Snovik, Tisa Kamnik, možnosti so še v KLI Logatec, 
novo načrtuje Liko Vrhnika. V Lukovici bi želeli na kotlovnico priključiti 50 do 60 
hiš naselja Krašnja, interes obstaja zaradi gozdnatosti hribovitega območja še v 
občini Ig, v Grosuplju še ni znano, kakšno gorivo bo uporabljala nova toplarna. V 
Kamniku zaradi velike gozdnatosti subvencionirajo uporabo OVE, tudi ogrevanje 
z biomaso, v Šmartnem pri Litiji pa so z odlokom odločili, da se morajo 
novogradnje ogrevati bodisi na plin bodisi na biomaso. Lokalna podjetja, ki se 
ukvarjajo z biomaso, so na primer locirana v Brezovici in Moravčah. 
 
Po metodologiji projekta LesEnSvet, kjer so upoštevali naslednje dejavnike, 
razdeljene v tri skupine kazalnikov: 

1. Demografski kazalniki: delež zasebne gozdne posesti, površino gozda na 
prebivalca in delež stanovanj, kjer za ogrevanje uporabljajo les kot glavni 
oziroma edini vir energije. 
2. Socialno-ekonomski kazalniki: delež gozda, realizacijo najvišjega možnega 
poseka in ocenjen delež lesa primernega za energetsko rabo. 
3. Gozdnogospodarski kazalniki: povprečna velikost gozdne posesti, delež težje 
dostopnih in manj odprtih gozdov ter delež mlajših razvojnih faz gozda. 
imajo na podlagi sinteznega kazalnika najboljše možnosti za izrabo lesne 
biomase podeželske občine Borovnica, Dobrepolje, Ig, Ivančna Gorica, Litija, 
Logatec, Lukovica, Šmartno pri Litiji in Velike Lašče.  



 
 

39 

 
 

 
Na podlagi izkazanega interesa občin in dosedaj že izvedenih projektov biomase, 
bi tega locirali v občini Ig ali Ivančni Gorici, vendar se je pri tem potrebno 
zavedati problema rentabilnosti takšnih projektov. Ob pomoči subvencij so lahko 
izvedljivi za manjše število javnih stavb, drugače pa je bolj smotrno, da se 
spodbuja zlasti uporabo biomase pri individualnih uporabnikih. Večina ukrepov, ki 
so navedeni pod projektom, že izvaja država in bi se torej podvajali. Projekt 
težko imenujemo »prototipni«, saj je Slovenija na področju uporabe biomase že 
precej napredovala, različne institucije in podjetja pa so (bila) vključena v 
mednarodne projekte izmenjave dobre prakse in tehnološkega ter 
administrativnega razvoja tega področja. 
 
 
3.4 Pilotni projekt Eko hiša 
 
Opis projekta: 
 
Pilotni projekt Eko hiša sloni na naravnih in družbenih danostih območja Velike 
Preske v občini Litija (gozdovi, prostor in lega, podjetniška miselnost, obstoječa 
dejavnost mizarstva). Z izgradnjo in postavitvijo vzorčnih eko hiš bo zagotovljen 
prenos izkušenj in znanja strokovnjakov s področja ekološke gradnje kot tudi 
lokalnemu prebivalstvu in obiskovalcem območja. Gre za prikaz gradnje in za 
bivanje v vzorčnih eko hišah, ki se bo navezoval na načrtovano turistično 
ponudbo območja in prenos dobrih praks strokovni in splošni javnosti. V 
projektu, vrednem 1,38 mio EUR, bodo sodelovali občine, zasebni investitorji, 
razvojne institucije in MOP. 
 
 
Smernice za izvedbo in izvedljivost: 
 
Posebnih usmeritev glede obveze gradnje pasivnih hiš v občinah ni. Nekatere 
občine, na primer Moravče, bodo smernice vključile v OPN. V posameznih 
naseljih je interes po gradnji eko naselij, na primer v Strugah v občini 
Dobrepolje, kjer naj bi zgradili 15 eko hiš, v drugih občinah pa interesa ni. V 
občini Kamnik celo menijo, da bi nizkoenergetske hiše kvarile podeželsko 
tipologijo stavb. 
 
Lokacija projekta je sicer že določena, vendar bi na podlagi zgornjega predlagali, 
da se potencialno eko hišo locira še v kakšno izmed bolj podeželskih občin. To so 
hkrati občine, kjer sta gradnja in priseljevanje v zadnjih letih najbolj intenzivna. 
Ker je pri vzorčnih primerih za potrošnika pomembna dostopnost, naj to ne bo 
samo ena občina, ampak vsaj tri in to v različnih delih regije. Predlagali bi 
severni del občine Brezovica – naselje Brezovica na zahodnem delu regije, občino 
in naselje Ivančna Gorica na vzhodu in Mengeš ali severni del občine Domžale na 
severu. Ena izmed lokacij je v projektnem opisu predlagana Velika Preska v Litiji, 
vendar se tu pojavi vprašanje dostopni, saj je naselje locirano na robu regije, 
slabša je tudi prometna dostopnost. V tem primeru bi izveden projekt tako služil 
zgolj lokalni javnosti, kar pa naj ne bi bil namen regionalnih projektov. 
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3.5 Sanacija rudarskih območij (Sitarjevec) - Sanacija rudnika 
Sitarjevec za bodočo prezentacijo v znanstvene in turistične namene 
 
3.5.1 Obstoječe stanje in opis programa 
 
Nosilec izvajanja projekta: Občina Litija 
 
V rudišču Sitarjevec je rudarjenje svinčeve, cinkove, bakrove, živosrebrne, 
srebrne in baritne rude potekalo v večjem ali manjšem obsegu več stoletij. Glede 
na zgodovino, obseg rudarskih del ter z geološkega, strokovnega, znanstvenega 
in naravovarstvenega stališča je Sitarjevec najpomembnejši objekt med 
tovrstnimi žilno hidrotermalnimi rudišči v Sloveniji. Strokovna utemeljitev temelji 
predvsem na izsledkih novejših terenskih raziskav v opuščenih rovih, ki so bile 
opravljene v letih 2002-2004. Že dosedanje ugotovitve raziskav, ki pa še niso 
dokončane, so pokazale veliko naravovarstveno vrednost Sitarjevca, kar 
narekuje ustrezno znanstveno in pravno zavarovanje in omogoča njihovo 
uporabo za izobraževalne in turistične namene. 
 
Sitarjevško rudišče ima med vsemi slovenskimi rudišči najbolj pestro mineralno 
sestavo, tu se nahaja več kot šestdeset različnih mineralov. Izjemna evropska 
mineraloška posebnost so majhni, le do 8 mm dolgi črvičasti skupki 
samorodnega svinca, ki je svetovna redkost. Med najuglednejšimi muzejskimi 
zbirkami po svetu, ki so se s primerki največjega bogastva rudnika Sitarjevec 
preskrbele še pred prvo svetovno vojno, zavzemajo posebno mesto kristalne 
kopuče ceruzita. Nastal je pri površini z oksidacijo prvotnega galenita. 
Zanimivost so tudi kapniki, ki jih gradi limonit. To je edini znani prostor rastočih 
limonitnih kapnikov v Srednji Evropi. Njihov nastanek so omogočile posebne 
geokemijske razmere med površino in rudniškim rovom. V rudniku so bili najdeni 
do 120 cm dolgi stalaktiti, največji stalagmit meri 85 cm. Vse to uvršča rudišče 
Sitarjevec med izjemne naravne vrednote nežive narave državnega in 
evropskega pomena.  
 
Opuščena rudarska območja lahko predstavljajo nevarnost za življenje in zdravje 
ljudi in živali, zato je potrebna sanacija teh območij. Ker gre za zelo zahteven 
projekt, je potrebna vključitev vseh pristojnih institucij in stroke. Hkrati s 
sanacijo je treba pridobiti informacije za izdelavo projekta o možni izobraževalni 
in turistični uporabi tega območja po končani sanaciji. 
 
Cilji projekta: 

 izboljšanje stanja okolja na območju rudnika in v okolici (izcedne vode, ugrezi 
tal) 

 izboljšanje varnosti prebivalcev Litije 
 prostorska ureditev območja rudnika 
 izdelani strokovni, tehnični in organizacijski temelji za prezentacijo 

naravoslovne in kulturne tehniške dediščine rudnika Sitarjevec za 
izobraževalne in turistične namene 
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Slika 12: Minerali rudnika Sitarjevec 
(Vir: http://www.levstik.si/2007/litija.htm) 
 
 
Rudnik svinca in cinka ali Sitarjevec spada med večja rudna nahajališča v 
Sloveniji. Začetek rudarstva v litijskem območju sega že v čas Keltov, ki so tu 
kopali svinčevo rudo. V večjem obsegu so tu rudarili tudi Rimljani. Rudarjenje se 
je v preteklosti večkrat opustilo in ponovno obnovilo. Dolžina rovov presega 
štirideset kilometrov. Leta 1965 so rudnik zaradi premajhnih rudnih zalog 
dokončno zaprli. Trenutno potekajo dela za ponovno odprtje rudnika, ki bi ga 
predstavili širši javnosti.  
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4 UČINKOVITE KOMUNALNE STORITVE 
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Analiza in opredelitev izhodišč za izvedbo operativnega programa odvajanja in 
čiščenja odpadnih voda v porečju Ljubljanice, Krke, Kamniške Bistrice in Pšate. 
 
Pri izvedbi analize tega tematskega sklopa Ključne aktivnosti št. 3 smo pregledali 
pridobljene projekte ter operativne programe odvajanja in čiščenja komunalnih 
odpadnih voda, ki so navedeni pod viri.  
 
Ugotavljamo, da je odvajanje ter čiščenje onesnaženih voda v LUR je relativno 
dobro urejeno. Glede na smernice EU je treba vso odpadno vodo iz naselij z več 
kot 2000 prebivalci zajeti, zgraditi kanalizacijske sisteme in jo očistiti na 
komunalnih čistilnih napravah. Za območje, kjer je razpršena poselitev, veljajo 
določila EU Direktive, ki predvidevajo izgradnjo malih ČN na območjih, kjer je 
letna obremenitev večja od 50 PE. Še posebej je pomembna izgradnja 
kanalizacijskih sistemov in ČN v vseh naseljih večjih od 50 PE znotraj 
vodovarstvenih območjih vodnih virov (VVO). 
 
V LUR živi večina prebivalcev v mestih, kjer so(se) praviloma (že) zgradili mešani 
kanalizacijski sistemi zaradi onesnaženih padavinskih voda (prvi val 
onesnaženosti) in zaradi poplavne varnosti znotraj urbaniziranega območja 
(podvozi, kleti, depresije idr.). V manjših naseljih pod 2000 prebivalcev pa so 
bolj primerni ločeni kanalizacijski sistemi, torej sistemi kjer se posebej 
odvodnjavata odpadna in padavinska voda. Pri ločenih sistemih se mora 
načrtovati in tudi izvesti odvod padavinskih voda (v praksi se to redko izvaja) in 
v občutljivih območjih kontrolirano izpuščati (gradnja zadrževalnih bazenov, tako 
kot pri avtocestah). 
 
Zgrajenih kanalov v osrednji slovenski regiji, kamor spada LUR je okrog 67 %. 
 
 
Slika 13: Odvedene količine odpadnih voda s kanalizacijskimi sistemi v LUR 

ZGRAJENOST KANALIZACIJSKIH SISTEMOV V LUR

67

33

ZGRAJENIH KS NEZGRAJENIH KS
 

 
 
 
Velike komunalne čistilne naprave – KČN so že vse zgrajene (Ljubljana, Domžale 
– Kamnik, Grosuplje, Ivančna Gorica idr.). Vse starejše KČN kot so Domžale – 
Kamnik, Grosuplje, Ivančna Gorica so nujno potrebne rekonstrukcije - obnovitve 
in nadgradnje - razširitve s III. stopnjo čiščenja (izločanja hranil – fosforja in 
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dušika) še posebej v občutljivih območjih, kamor spada porečje reke Krke. Nujna 
je tudi izgradnja KČN Vrhnika (sedaj ima le mehansko – I. stopnjo čiščenja 
odpadnih voda), saj je po SPN MOL Ljubljanica zopet predvidena kot kopalna 
reka – projekt Čista Ljubljanica. V LUR je zgrajenih okrog 90 % KČN. 
 
 
Slika 14: Delež očiščene vode v LUR 

DELEŽ OČIŠČENIH ODPADNIH VOD

90%

10%

PREČIŠČENE ODPADNE VODE NEPREČIŠČENE ODPADNE VODE
 

 

Preglednica 1: Spisek vseh evidentiranih komunalnih čistilnih naprav na območju 
LUR po podatkih ARSO (stanje april 2008). 

Ime čistilne naprave 
Nazivna 
velikost  
(PE) 

Ime upravljalca čistilne 
naprave 

Naslov upravljalca čistilne 
naprave 

Borovnica 1000 
Komunalno podjetje 
Vrhnika, proizvodnja in 
distribucija vode, d.d. 

Pot na Tojnice 40, 1360 
Vrhnika 

Brod 9000 
Javno podjetje Vodovod-
Kanalizacija d.o.o. 
(Ljubljana) 

Vodovodna cesta 90, 1000 
Ljubljana 

Dom upokojencev 
Podbrdo 100 Dom upokojencev Podbrdo Podbrdo 33, 5243 Podbrdo 

Dobrova 600 
Javno podjetje Vodovod-
Kanalizacija d.o.o. 
(Ljubljana) 

Vodovodna cesta 90, 1000 
Ljubljana 

Dolenjska 250 70 Valina upravljanje d.o.o. Litijska 45, 1000 Ljubljana 

Dolsko (posl. stan. center) 150 EMONA PLUS d.o.o. Šmartinska cesta 130, 1000 
Ljubljana 

Dom starejših občanov 
Preddvor 300 Dom starejših občanov 

Preddvor Potoče 2, 4205 Preddvor 

Domžale - Kamnik 200000 CČN Domžale - Kamnik 
d.o.o. 

Študljanska 91, 1230 
Domžale 

Gameljne 1500 Javno podjetje Vodovod-
Kanalizacija d.o.o. 

Vodovodna cesta 90, 1000 
Ljubljana 
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(Ljubljana) 

Grosuplje 10000 Javno komunalno podjetje 
Grosuplje d.o.o. 

Cesta na Krko 7, 1290 
Grosuplje 

Horjul 1500 
Javno podjetje Vodovod-
Kanalizacija d.o.o. 
(Ljubljana) 

Vodovodna cesta 90, 1000 
Ljubljana 

Hruševska 78 100 Skupnost lastnikov 
Hruševska 78-78b 

Hruševska 78-78b, 1000 
Ljubljana 

Ig 2400 
Javno podjetje Vodovod-
Kanalizacija d.o.o. 
(Ljubljana) 

Vodovodna cesta 90, 1000 
Ljubljana 

Ihan 100 Ferko Amy in Robert Vodopivceva ulica 1 a, 1230 
Domžale 

Ivančna Gorica 15000 Javno komunalno podjetje 
Grosuplje d.o.o. 

Cesta na Krko 7, 1290 
Grosuplje 

Kamnik pod Krimom 150 
Javno podjetje Vodovod-
Kanalizacija d.o.o. 
(Ljubljana) 

Vodovodna cesta 90, 1000 
Ljubljana 

Lavrica (Sanita 50) 50 
Reality, Kranj, d.o.o., 
gradbeni inženiring, Biro 
Ljubljana 

Drenikova 17, 1000 Ljubljana 

Ljubljana (Zalog) 360000 
Javno podjetje Vodovod-
Kanalizacija d.o.o. 
(Ljubljana) 

Vodovodna cesta 90, 1000 
Ljubljana 

Logatec 4000 Komunalno podjetje 
Logatec d.o.o. 

Tržaška cesta 27, 1370 
Logatec 

Lukovica 6000 Občina Lukovica Lukovica 46 p.p. 26, 1225 
Lukovica 

Matena 500 
Javno podjetje Vodovod-
Kanalizacija d.o.o. 
(Ljubljana) 

Vodovodna cesta 90, 1000 
Ljubljana 

Moravče 1000 Občina Moravče Trg svobode 4, 1251 Moravče 

Pirniče 300 
Javno podjetje Vodovod-
Kanalizacija d.o.o. 
(Ljubljana) 

Vodovodna cesta 90, 1000 
Ljubljana 

Polhov gradec 500 
Javno podjetje Vodovod-
Kanalizacija d.o.o. 
(Ljubljana) 

Vodovodna cesta 90, 1000 
Ljubljana 

Smodinovec 70 
Javno podjetje Vodovod-
Kanalizacija d.o.o. 
(Ljubljana) 

Vodovodna cesta 90, 1000 
Ljubljana 

Sostro-Zadvor 150 
Javno podjetje Vodovod-
Kanalizacija d.o.o. 
(Ljubljana) 

Vodovodna cesta 90, 1000 
Ljubljana 

Vodice 600 Javno podjetje Komunala 
Vodice, d.o.o. Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice 

Vrhnika 4000 
Komunalno podjetje 
Vrhnika, proizvodnja in 
distribucija vode, d.d. 

Pot na Tojnice 40, 1360 
Vrhnika 

Škofljica 1000 
Javno podjetje Vodovod-
Kanalizacija d.o.o. 
(Ljubljana) 

Vodovodna cesta 90, 1000 
Ljubljana 
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Žabnica 100 Javno komunalno podjetje 
Brezovica d.o.o. 

Kamnik pod Krimom 6, 1352 
Preserje 

Črnuče 8000 
Javno podjetje Vodovod-
Kanalizacija d.o.o. 
(Ljubljana) 

Vodovodna cesta 90, 1000 
Ljubljana 

 
 
Za učinkovitost komunalnega gospodarstva so pomembni »Operativni programi 
odvodnje in čiščenja komunalnih odpadnih voda območij poselitve velikosti med 
2000 in 15000 PE in pod 2000 PE« (za obdobje od 2005 do 2017 s poudarkom 
na ukrepih programa). 
 
Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je zastavljen 
za celotno obdobje izgradnje javne kanalizacije od leta 2005 do leta 2017. 
Program je izvedbeni akt, s katerim so določena poselitvena območja, za katere 
je treba zagotoviti v rokih iz tega programa odvajanje komunalne odpadne vode 
v kanalizacijo in čiščenje v čistilni napravi s kapaciteto, ki je določena s tem 
programom, ter način porabe javnih sredstev, ki so namenjena financiranju 
objektov javne kanalizacije. Struktura operativnega programa odvajanja in 
čiščenja komunalne vode je podrejena naslednjim rokom njegove izvedbe: 

 31. december 2010 za čiščenje in 31. december 2012 za 95% odvajanje v 
kanalizacijo za poselitveno območje, ki je obremenjeno z več kot 15.000 PE, 

 31. december 2015 za čiščenje in 31. december 2017 za 95% odvajanje v 
kanalizacijo za poselitveno območje, ki je obremenjeno z več kot 2.000 PE, in 

 31. december 2015 za čiščenje in 31. december 2017 za 80% odvajanje  
kanalizacijo za poselitveno območje, ki je obremenjeno med 50 in 2.000 PE 
ter gostoto obremenjenosti z več kot 20 PE/ha in več kot 10 PE/ha, če gre za 
naselje na občutljivem ali vodovarstvenem območju. 

 

Preglednica 2: Komunalne čistilne naprave leta 2004 in njihovi učinki čiščenje 
(ARSO). 

  
Ime KČN 

  
Velikos
t (PE) 

  
Recipient 

  
 1000 
m3/let
o 

  
učinek čiščenja (%) 

povprečne vrednosti na iztoku 
  

 KPK P N 
n.s.  
(mg/l) KPK   BPK   P  N 

Grosuplje 10000 potok Bičje 471,4 77,6 48,6 35,2 10,71 53,95 13,05 2,67 12,5 
Ivančna 
Gorica 15000 

potok  
Višnjica 187,1 92,8 52,5 54,5 39,62 115,2 18,15 6,98 51,9 

Logatec 4000 Logaščica 490 92,5 59,6   64,59 103,5 52,98 7,54   
Sodražica 650 Bistrica 43 67,1     2,20 20,00 13,00 1,06   
Trebnje 8000 Temenica 216 79,1     8,49 28,14 6,00     
Borovnica 1000 Borovniščica 125,5 65,7 57,8   27,78 83,11 24,49 4,41   

Vrhnika 4000 Ljubljanica 340       216,40 713,00 371,00 11,96 118,0 

Brod 9000 Sava 628,6 83,1 59,8 59,3 38,43 78,69 18,04 3,88 14,8 

Črnuče 8000 Sava 801,3 86,0 46,6 75,2 29,70 72,59 14,00 4,02 8,89 

Dobrova 300 Horjulščica 63,9 81,1 53,5 35,7 30,63 75,97 16,34 2,57 14,6 

Gameljne 1500 Sava 100,4 86,2 47,5 86,4 25,60 54,00 8,00 3,22 3,80 

Horjul 1500 Horjulščica 106,8 16,9 16,4 24,0 145,31 165,31 69,85 4,89 18,4 

Ig 2400 Ižica 319,8 49,3 25,2 29,4 110,58 151,61 60,67 4,39 14,92 

Kamnik pod 
Krimom 150 

jarek , 
Ljubljanica 8,7 19,4 11,4 1,7 226,07 609,50 285,38 11,91 69,8 
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Matena 500 
Zalarjev  
Graben 105,7 62,2 24,0 32,4 10,00 60,39 12,24 4,10 17,0 

Polhov 
gradec 500 Gradaščica 68,6 40,8 44,2 27,66 41,88 86,00 44,50 2,20 11,3 

Škofljica 1000 Škofeljščica 287,1 74,4 45,1 59,1 20,85 76,94 15,11 2,88 8,9 
Sostro-
Zadvor 150 Ljubljanica 60,23 55,31 20,8 21,2 16,61 110,45 36,44 4,13 18,8 

Pirniče 300 jarek, Sava 8,651 43,23 17,1 17,97 228,59 372,13 118,18 13,57 52,9 
Ljubljana 
(Zalog) 

36000
0 Ljubljanica 26184   5,61 5,81 315,24 654,15 337,48 8,63 39,0 

Domžale - 
Kamnik 

20000
0 

Kamniška 
Bistrica 6984 89,85 43,0 42,3 14,66 64,30 14,93 3,80 24,1 

Lukovica 6000 
potok  
Radomlja 235,79 69,0 24,4 10,1 14,74 40,00 13,03 3,66 25,6 

Moravče 1000 
potok  
Drtijščica 89,85 85,1 56,4 34,4 10,26 38,81 10,45 2,58 31,8 

Vodice 600 
ponikovalna 
laguna 26,9 92,6 84,5 43,0 38,60 98,00 10,60 3,40 74,8 

Dolsko 
(posl. stan. 
center) 150 potok 25,4 82,4       95,55 30,00     
 
Pojasnilo:  

- z debelim tiskom so označene ČN, ki so znotraj mej obstoječih občutljivih območij 
 
 
Velik problem čiščenja odpadnih voda na čistilnih napravah predstavlja nastalo 
blato. Zadrževanje blata in njegova nadaljnja obdelava je eden izmed največjih 
problemov obstoječih komunalnih čistilnih naprav. 
 
Premalo je poudarka na izgradnji kanalizacijskih sistemov znotraj vodovarstvenih 
področij vodnih virov in v občutljivih področjih kopalnih rek. Za doseganje 
kakovosti kopalnih rek je poleg izgradnje ČN potrebno dograditi zadrževalne 
bazene na sistemih in za kontrolirano odvodnjo in prelivanje t.i. prvega vala 
onesnaženja 
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Slika 15: Prikaz čiščenja odpadnih voda aglomeracij naselij po povodjih  

 

 

Slika 16: Večji obstoječi kanalizacijski sistemi s ČN v LUR 
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Preglednica  3: Nekatera prednostna področja za izvajanje posameznih investicij 
po operativnem programu I. faze na območju LUR (brez porečja 
Krke, ki je tudi prednostna). 

 
POVODJE SAVE  Podpovodje – Ljubljanica - Sava     

Investicija   Utemeljitev po kriterijih 

Program investicij v Ljubljani(Sava) obsega: 
Občutljivo (ogroženo) področje po 
kriterijih 1, 2: 

· dogradnja  KS ca 11 % · 
Uredbi o emisiji snovi pri odv. 
odpadnih vod  iz komunal. ČN 

  
(priključenih je ca 89 % 
prebivalstva)   (Ur.l. RS št.35/96 in 90/98) 

   · 
področje vodnih virov za 
vodooskrbo (aluvialni podzemni 

      
 vodonosnik - podtalnica 
Ljubljanskega polja) 

Program investicij Vrhnika (Ljubljanica -Sava) obsega: 
Potencialno občutljivo (ogroženo) področje 
po kriterijih 1,4: 

· dogradnja kanalskega sistema - KS · 

Uredbi o emisiji snovi pri 
odvajanju odpadnih vod (Ur.l.  
št.35/96 in 90/98) 

  Izgradnjo ČN za 20 000 PE   
varovanje zaščitenega področja 
reke Ljubljanice 

Program ukrepov na območju poselitve Velike Lašče obsega: Kras 

• dogradnjo  KS 5700 m  Prisoten vodovodni sistem 

• Izgradnja ČN za 5 000 PE  Prisoten vodovodni sistem 

Program ukrepov na območju poselitve Logatec obsega: Kras 

• Dogradnjo KS – 21000 m Prisoten vodovodni sistem 

   Izgradnja ČN za 15 000 PE Območje vodovarstvenih pasov 

Program ukrepov na območju poselitve Kamnik pod   Območje ribolova 

Krimom obsega: Neurejeno kopališče 

• Dogradnjo KS– 9470 m Kras 

  Izgradnja ČN za 2 500 PE 
Prisoten vodovodni sistem in območje 
vodo. pasov 

Program ukrepov na območju poselitve Notranje Gorice 
obsega: Kras 

• dogradnjo  KS– 8750 m Območje vodovarstvenih pasov 

• Izgradnja ČN za 4 000 PE    

Program ukrepov na območju poselitve Dol pri Območje podtalnice 

Ljubljani obsega: Območje vodovarstvenih pasov 

• 
Dogradnjo KS– 21310 m 
in izgradnja ČN za 2 600 PE   

Program ukrepov na območju poselitve Ig obsega: Neurejeno kopališče 

• 
dogradnjo  KS– 4000 m 
izgradnja ČN za 3 100 PE Kras in območje vodovarstvenih pasov 

Program ukrepov na območju poselitve Matena obsega: Kras 

• 
Dogradnjo KS– 3899 m 
izgradnja ČN za 2 000 PE Območje vodovarstvenih pasov 

Program ukrepov na območju poselitve Borovnica Kras 

• 
dogradnjo KS - 12700 m 
in izgradnja ČN za 3 000 PE Območje vodovarstvenih pasov 

Program ukrepov na območju poselitve Šentvid obsega: Kras 

• 
dogradnjo KS– 4982 m  
in izgradnja ČN za 2 200 PE   

Program ukrepov na območju poselitve Litija obsega: Potencialno občutljovo območje 

• dogradnjo kanalskega sistema   Prisoten vodovodni sistem 
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• Izgradnja ČN 19 000 PE   

 
 
Preglednica  4: Pregled krajev po občinah v LUR znotraj VVO, ki prednostno 

potrebujejo kanalizacijo in ČN 

Seznam krajev po občinah Število prebivalcev Število ČN 

BREZOVICA 1345  3 

 Jezero 703 1 

Planinca 2 1 

Rakitna 640 1 

BOROVNICA 456  3 

Brezovica pri Borovnici 266 1 

Dražica 85 1 

Zaboševo 105 1 

DOBREPOLJE 124 1 

Podgora 124 1 

DOMŽALE 351 2 

Brdo 94 1 

Goričica pri Ihanu 257 1 

GROSUPLJE 99 1 

Zgornja Slivnica 99 1 

IG 1339 5 

Golo 448 1 

Gornji Ig 27 1 

Iška 211 1 

Iška Loka 270 1 

Škrilje 383 1 

IVANČNA GORICA 487 5 

Ambrus 272 1 

Laze nad Krko 37 1 

Leskovec 95 1 

Mali Korinj 48 1 

Veliki Korinj 35 1 

LITIJA 536 2 

Golišče 189 1 

Vače 347 1 

LJUBLJANA 1898   13 
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Črna vas 690 1 

Janče 21 1 

Lipe 85 1 

Podlipoglav 199 1 

Repče 69 1 

Veliki Lipoglav 48 1 

Mali Lipoglav 207 1 

Veliko Trebeljevo 92 1 

Rašica 151 1 

Vnajnarje 121 1 

Zagradišče 81 1 

Brezje pri Lipoglavu 79 1 

Selo pri Pancah 55 1 

LOGATEC 1477 2 

Hotedrščica 583 1 

Rovte 894 1 

KAMNIK 21 1 

Kamniška Bistrica 21 1 

MEDVODE 530 2 

Trnovec 149 1 

Golo Brdo 381 1 

MORAVČE 230 2 

Limbarska Gora 106 1 

 Gora pri Pečah 124 1 

ŠKOFLJICA 1896   5 

Gorenje Blato 197 1 

Gradišče nad Pijavo Gorico 684 1 

Gumnišče 149 1 

Lanišče 239 1 

Smrjene 627 1 

ŠMARTNO PRI LITIJI 276 2 

Leskovec pri Šmartnem 69 1 

Velika Kostrevnica 207 1 

VELIKE LAŠČE 82   5 

Boštetje 6 1 

Krvava Peč 22 1 
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Lužarji 19 1 

Purkače 23 1 

Naredi 12 1 

SKUPAJ 11147 54 

                                                                                                                       
Slika 17 prikazuje potrebne čistilne naprave v VVO brez občutljivih področij 
(porečja Krke). 
 
 
Slika 17: Potrebne čistilne naprave v VVO 

 

 
 
K potrebni izgradnji (malih) čistilnih naprav v povirju reke Krke, kot občutljivem 
področju kraškega sveta in kopalne reke, spadajo v LUR občine Grosuplje, 
Ivančna Gorica in Dobro polje. 

Občina Grosuplje nima v celoti rešenega sistema odvajanja in čiščenja odpadnih 
vod. Samo naselje Grosuplje in Šmarje Sap, imata delno urejeno kanalizacijsko 
omrežje, ki je na več odsekih dotrajano. Celotni kanalski sistem je zgrajen 
pretežno v mešanem kanalskem sistemu. Nanj so priključena tudi okoliška 
naselja: Veliki in Mali Vrh, Podgorica pri Šmarju, Paradišče, Cikava, Sela, Brezje 
pri Grosuplju, Perovo in Spodnja Slivnica. Planirano je da se bodo v prihodnosti 
na CČN Grosuplje priključili še naslednji kraji: Plešivica, Lobček, Veliko Mlačevo, 
Malo Mlačevo, Zagradec, Ponova vas, Št. Jurij, Pece, Bičje, Podgorica, Mala Stara 
vas, Velika Stara vas, Dobje, Tlake, Hrastje, Zgornje Brvace.  

Naselja Vir pri Stični, Stična, Vrhpolje in Stranska vas ob Višnjici so priključena 
na obstoječo čistilno napravo Ivančna Gorica. V Šentvidu pri Stični je zgrajenih 
približno 3,5 km kanalizacije. V Muljavi obstaja približno 230 m kanalov, v velikih 
Lesah in Zagradcu pa v vsaki približno 800m. V občini Dobrepolje že vrsto let 
gradijo kanalizacijo za zbiranje in odvajanje odpadnih voda. Do sedaj je zgrajena 
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kanalizacija v naseljih Videm, Podgorica in Bruhanja vas s povezovalnim kanalom 
do predvidene lokacije čistilne naprave. Kanalizacija je v mešanem sistemu z 
razbremenilniki deževnih vod. Manjša kanalizacijska sistema sta še v Ponikvah in 
Potiskavcu. 

V občini Grosuplje je 25 krajev, ki nimajo urejenega odvodnjavanja, če 
upoštevamo kraje, ki se bodo v prihodnosti priključili na CČN Grosuplje je 
predvidenih še ca 14 MČN. Občina Dobrepolje ima takih krajev 15 in predvidenih 
ca 10 MČN, v občini Ivančna Gorica pa ca 69 krajev, ki bodo priključeni na 
predvidenih ca 15 MČN. 

 

Slika 18: Shematski prikaz lokacij malih čistilnih naprav v LUR občinski nivo 

 
 
 
Vseh krajev med 50 – 1000 PE v LUR, ki še nimajo urejene odvodnje je okrog 
430. Kot smo že poudarili, je pomembna tudi izgradnja zadrževalnih bazenov na 
velikih kanalizacijskih sistemih. Tako je na ljubljanskem kanalizacijskem sistemu 
potrebna izgradnja okrog 60 zadrževalnih bazenov za varovanje odvodnika 
Ljubljanico in Gradaščico. 
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Slika 19: Potrebni zadrževalni bazeni na Ljubljanskem kanalizacijskem sistemu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opredelitev do projektov in programov odvodnje in čiščenja odpadne in 
padavinske vode v LUR: 

 Operativni programi omogočajo v pretežnem delu le pregled potreb v 
količinskem smislu.  Da bodo vodotoki, ki so že bili kopalne vode, lahko to 
spet postali (Ljubljanica, Krka, del Kamniške Bistrice idr.), pa so potrebne 
podrobnejše »Študije tehnološke, tehnične in ekonomske možnosti izgradnje 
in sanacije kanalizacijskega omrežja in čistilnih naprav« po občinah oz. 
povodjih. 

 Zastarelost nekaterih velikih ČN – potrebna bo rekonstrukcija in izgradnja III. 
stopnje čiščenja  (izločanja hranil – fosforja in dušika) na ČN Domžale, 
Grosuplje, Ivančna Gorica in Vrhnika. 

 Mešani kanalizacijski sistemi v naseljih večjih od 2000 P, zaradi onesnaženih 
padavinskih voda in zaradi poplavne varnosti znotraj urbaniziranega območja 
(podvozi, kleti, depresije idr.) morajo ostati mešani. 

 V manjših naseljih pod 2000 prebivalcev pa so bolj primerni ločeni 
kanalizacijski sistemi, torej sistemi kjer se posebej odvodnjavata odpadna in 
padavinska voda. Pri ločenih sistemih se mora načrtovati in tudi izvesti odvod 
padavinskih voda znotraj strnjenega dela naselij in tudi kontrolirano 
odvodnjavati, tam kjer so VVO in občutljiva področja. 



 
 

55 

 
 

 Varovanje vodotokov pred onesnaževanjem (prvi val onesnaženja) s 
kontrolirano kakovostjo prelivajočih in (ne)očiščenih voda in s tem potrebno 
opremljenost kanalizacijskega omrežja z zadrževalnimi bazeni. 

 Zadrževanje in možnosti ponikanja neonesnažene padavinske vode (strehe). 
 Problem zmanjševanja napajanja oz. ponikanja v podtalnico zaradi 

asfaltiranih površin. 
 Dopolniti pomanjkljivo evidenco (ne)priključenih prebivalcev na kanalizacijske 

sisteme. 
 Premalo je poudarka na izgradnji kanalizacijskih sistemov znotraj 

vodovarstvenih področij vodnih virov.  
 Opredeliti bo tudi potrebno katera vodovarstvena območja v LUR se bodo 

varovala/ohranjala za potrebe prihodnjih vodnih virov (pitne in tehnološke 
vode). 

 Določiti bo potrebno evtrofikacijsko občutljiva območja. 
 Poplavna zemljišča in vodovarstvena območja se naj 100 % pokrivajo z 

območji Nature. 
 Pri reševanju problemov disperzne polucije (intenzivno kmetijstvo) so 

potrebni obširni ukrepi na posameznih povodjih.  
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5 PODPORNO OKOLJE ZA PODJETNIŠTVO 
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Infrastruktura in prenos znanja 
 
Opis projekta: 
 
V gospodarstvu obstajajo podjetja na različnih stopnjah razvoja: od ideje, 
novoustanovljene družbe, družbe v rasti do družbe, ki je dosegla stopnjo 
internacionalizacije (nepretrgan tok idej, sredstev, kadrov in financ med 
domačim in tujim podjetjem/multinacionalko). Zato je potrebno imeti 
infrastrukturo in storitve, prilagojene posamezni stopnji razvoja, v katero sodijo 
pred-inkubator, inkubator in tehnološka cona oziroma tehnološki center, ki 
skrbijo za razvoj novih tehnologij za skupino ustanoviteljskih podjetij. V ta 
namen bo potrebno na eni strani zagotoviti prenos znanja, ki se razvija/nastaja v 
teh institucijah in hkrati tudi znanje o delovanju, ustanavljanju posameznih 
institucij. Tako se za naše okolje ponuja primeren model regionalno mrežno 
porazdeljene infrastrukture in koncentrirane ekipe izvajalcev storitev za pomoč 
pri nastajanju, delovanju in rasti podjetništva. 
 
Na območju LUR delujeta dva tehnološka inkubatorja, tretji pa je mrežni in je v 
ustanavljanju. Večji in bolj uveljavljen je Tehnološki park Ljubljana. Ta 
predstavlja okolje, ki omogoča reševanje problemov motivacije, klime in 
razmaha tehnološkega podjetništva. Hkrati pa je vmesnik, v katerem raziskovalci 
neposredno čutijo utrip industrije in trga. S svojim delovanjem spodbuja 
nastajanje, delovanje in rast tehnoloških družb. Zagotavlja ustrezno 
infrastrukturo ter nudi pomoč na tržnem, finančnem in tehnološkem področju. 
Nekoliko manjši je Ljubljanski univerzitetni inkubator, ki nudi opremljene 
poslovne prostore, podjetniško izobraževanje,  delavnice in osebno svetovanje za 
raziskovalce ter pomoč pri iskanju človeških in finančnih virov. 
 
V ustanavljanju je še tretji, to je regijski mrežni inkubator. Ta bo po optimalnem 
scenariju povezoval zmogljivosti v občinah Domžale, Litija in Vrhnika in nudil 
lažje dostopno podporo podjetnikom tudi v ostalih občinah v regiji. 
 
 
Poslovne cone v regiji 
 
Opis projekta: 
 
V regiji imamo po velikosti in namenu različne cone, ki so na globalnem nivoju 
premalo poznane in konkurenčne, da bi privabile tuje investitorje za nakup 
zemljišča v coni. Poleg tega bo v razne inkubatorje in tehnološki park v regiji 
vključeno različno število podjetij, ki bodo ob izstopu potrebovala lokacijo za 
svoje poslovanje. Cone delimo glede na namen, glede na poslovne aktivnosti, ki 
se v njih odvijajo (obrtne cone, industrijske cone, trgovski centri, tehnološki 
parki) in glede na njihovo poslanstvo v širšem kontekstu pospeševanja razvoja 
podjetništva in posameznih območij (lokalnega, regionalnega, nacionalnega 
pomena in širšega regionalnega - meddržavnega pomena). Izkazale so se kot 
univerzalen in pomemben instrument vzpodbujanja državnega, regionalnega in 
lokalnega razvoja. V ta namen bo potrebno v sodelovanju z različnimi 
organizacijami, zbrati podatke o obstoječih in predvidenih conah v regiji ter 
pripraviti marketinški načrt trženja con in model upravljanja poslovnih con. 
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Smernice za izvedbo in izvedljivost: 
 
Analiza stanja v LUR kaže, da je bilo za gospodarske dejavnosti v regiji v 
zadnjem desetletju namenjena večja količina in število površin. Opravljena je bila 
primerjava razpoložljivih podatkov o gospodarskih conah v regiji z okvirnim 
izračunom potrebnih površin. Uporabljena je bila metodologija, ki je bila 
pripravljena v okviru projekta "Drawing and Implementation of model for foreign 
investment promotion at regional level" (Priprava in uresničevanje modela 
promocije tujih investicij na regionalni ravni) je v okviru tehnične pomoči flamske 
vlade opravila razvojna agencija iz Limburga, osredotočila pa se je na štiri 
slovenske statistične regije. 
 
Na podlagi analize prometa z zemljišči za gospodarske cone v več evropskih 
državah so ugotovili, da znaša omenjeni promet v evropskem merilu med 7 in 16 
ha/100.000 prebivalcev na leto. Za Slovenijo se ocenjuje, da je za okvirni izračun 
primerna vrednost 10 ha/100.000 prebivalcev na leto. Opravljena je bila 
primerjava med dejanskim načrtovanim stanjem v LUR in preračunom potreb 
glede na število prebivalcev v naslednjih 20 letih. Z rdečo barvo so označene 
občine, ki na podlagi tega izračuna v svojih planskih dokumentih presegajo 
potrebne površine. Skupna površina načrtovanih površin v LUR ni bila izračunana 
zaradi pomanjkanja podatkov s strani posameznih občin. 

 

Zaradi velikega števila prebivalcev v MOL glede na LUR pade skoraj polovica 
predvidenih površin za gospodarske cone na MOL. Opazimo lahko tudi precejšnjo 
razdrobljenost gospodarskih con, saj te v večini primerov ne presegajo 10 ha.  
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Slika 20: Gospodarske cone v LUR (podatki zbrani z razgovori na občinah in z 
vprašalniki)
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Preglednica 5: Analiza načrtovanih gospodarskih con v LUR v primerjavi z oceno 
potreb po površinah v naslednjih 20 letih. 

občina 

ocena 
prometa z 
zemljišči za 
gospodarske 
cone (ha)** 

nezasedena 
in 
načrtovana 
zemljišča 

vir 
podatka 

Borovnica 9,2 0 razgovor 
Brezovica 22,4 0 razgovor 
Dobrepolje 8,5 11,9 odlok 
Dobrova - Polhov Gradec 16,1 0 razgovor 

Dol pri Ljubljani 10,4 
ni podatka ni 

podatka 
Domžale 71,8 81,4 vprašalnik 

Grosuplje 37,6 
ni podatka ni 

podatka 

Horjul 6,3 
ni podatka ni 

podatka 
Ig 13,1 25 razgovor 
Ivančna gorica 32,6 4,3 vprašalnik 
Kamnik 63,5 45,2 vprašalnik 
Komenda 10,7 23,3 vprašalnik 
Litija 33,8 15,9 vprašalnik 
Log-dragomer 8,1 10,1 vprašalnik 
Logatec 27,2 53 vprašalnik 
Lukovica 11,9 3,5 vprašalnik 
Medvode 34,0 11,1 vprašalnik 
Mengeš 16,0 17,5 vprašalnik 

Moravče 10,8 
ni podatka ni 

podatka 
Mestna občina Ljubljana 638,1 300 razgovor 
Škofljica 17,1 24,6 razgovor 

Šmartno pri litiji 12,1 
ni podatka ni 

podatka 
Trzin 8,1 20,5 vprašalnik 
Velike Lašče 9,0 0 razgovor 
Vodice 9,3 0 razgovor 
Vrhnika 34,5 78,9 vprašalnik 

SKUPAJ 
1172,1 Ni 

podatka 
 

 
* število prebivalcev Popis 2002, vir: SURS 
** ocena je izračunana za plansko obdobje 20 let 
 
Med občinami poteka tekmovanje v vzpostavljanju in privabljanju investitorjev. 
Občine odpirajo gospodarske cone po svojih prostorskih zmožnostih, vendar brez 
znanega investitorja in se s tem izpostavljajo tveganju. Predvsem manjše občine 
bi lahko s povezovanjem in skupnim nastopanjem na tem področju dosegle 
veliko boljše učinke, kot da si med sabo konkurirajo v ponudbi. 
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Na podlagi zbranih podatkov se torej postavlja vprašanje o smiselnosti 
nadaljnjega načrtovanja in upravljanja gospodarskih con izključno na lokalnem 
nivoju. Razdrobljenost con s pomenom za ožje regionalno oz. nadlokalno 
območje sicer pozitivno vpliva na razporeditev delovnih mest v regiji. Vendar se 
gospodarski potencial z razdrobljenostjo po nepotrebnem zmanjšuje. Pripravljena 
scenarija zato obravnavata dve možnosti za povezovanje na višji teritorialni 
ravni.
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Slika 21: Scenarij GC1, ki predvideva medobčinsko povezovanje in upravljanje z 
gospodarskimi conami v regiji. 
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Slika 22: Scenarij GC2, ki predvideva regionalno povezovanje in upravljanje z 
gospodarskimi conami v regiji 
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PRILOGA 
 
1. Dostopnost za kakovost življenja 
 
Aktivnosti oziroma razvojni projekti, navedeni v projektni nalogi naročnika 
projekta RRA LUR: 

- vzpostavitev intermodalnih vozlišč na železniških postajah in postajališčih, 
- izgradnja zmogljivejših oblik javnega prevoza (tirni, cestni), 
- kolesarska infrastruktura v mestnih in primestnih območjih. 

 
Od vseh zgoraj navedenih projektov smo prejeli le gradivo, ki se nanaša na 
kolesarsko infrastrukturo v mestnih in primestnih območjih (glej preglednico 1). 
V zvezi z omenjenim smo prejeli 6 projektnih nalog oziroma dopolnitve le-teh za 
izdelavo projektne dokumentacije za kolesarske povezave oziroma za prometne 
ureditve državnih cest, v sklopu katerih je predvidena tudi izgradnja kolesarskih 
povezav. 
 
Aktivnosti oziroma 
razvojni projekti, 
navedeni v projektni 
nalogi naročnika 
projekta RRA LUR 

Ustanova, kateri 
je bila 
posredovana 
prošnja za 
pridobitev gradiv 

Prejeto gradivo oziroma odgovor 
ustanove 

Vzpostavitev 
intermodalnih vozlišč 
na železniških postajah 
in postajališčih 

Javna agencija za 
železniški promet RS 

Javna agencija za železniški promet RS 
ne razpolaga gradivom. 

Izgradnja zmogljivejših 
oblik  javnega prevoza 
(tirni, cestni) 

Javna agencija za 
železniški promet RS 

Javna agencija za železniški promet RS 
ne razpolaga gradivom. 

Kolesarska 
infrastruktura v 
mestnih in primestnih 
območjih 

Direkcija RS za 
ceste 

Projektna naloga za izdelavo projektne 
dokumentacije za daljinsko kolesarsko 
povezavo št. 910100, MMP Šentilj-
Koper, priključek Slavček, odsek Drenov 
Grič-Sinja Gorica. 

  Projektna naloga za izdelavo projektne 
dokumentacije za prometno ureditev 
državne ceste R2-409, odsek 0300, 
Brezovica-Vrhnika, od km 1.400 
(križišče za Podpeč)-km 7.000 in od km 
7.370-km (križišče za Jordanov kot)-km 
9.920. 

  Projektna naloga za izdelavo projektne 
dokumentacije za prometno ureditev 
državne ceste R2-409, odsek 0300, 
Brezovica-Vrhnika, od km 1.420-6.920 
in od km 7.320 (križišče za Jordanov 
kot)-9.290. 

  Projektna naloga za dopolnitev 
projektne dokumentacije za prometno 
ureditev državne ceste R2-409, odsek 
0300, Brezovica-Vrhnika, od km 1.420-
6.920 in od km 7.320 (križišče za 
Jordanov kot)-km 9.290-pododsek 3. 
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  Projektna naloga za dopolnitev 
projektne dokumentacije za prometno 
ureditev državne ceste R2-409, odsek 
0300, Brezovica-Vrhnika, od km 1.420-
6.920 in od km 7.320 (križišče za  
Jordanov kot)-km 9.290-pododsek 1. 

  Projektna naloga za izdelavo projektne 
dokumentacije za glavno kolesarsko 
povezavo GKP št. 920900, Škofljica-
Podgorica, odsek Ljubljana-Šentjakob, 
ob državni cesti R3-644/1356, 
Lj(Šmartinska)-Šentjakob, od km 0.200 
– km 0.960. 

Preglednica 1: Aktivnosti oziroma razvojni projekti - »Dostopnost za kakovost 
življenja«, navedeni v projektni nalogi naročnika projekta RRA LUR ter prejeto 
gradivo oziroma odgovor ustanove, kateri je bila posredovana prošnja. 
 
 
2. Ohranjena naravna dediščina 
 
Aktivnosti oziroma razvojni projekti, navedeni v projektni nalogi naročnika 
projekta RRA LUR: 

- Krajinski park Ljubljansko barje, 
- Regijski park Kamniško-Savinjske Alpe, 
- Projekti na podeželju: čebelarska dežela, dežela zelišč, energetske točke, 

dežela mnogoterih kristalov, 
- Muzeji na prostem. 

 
V zvezi s Krajinskim parkom Ljubljansko barje smo prejeli Uredbo o Krajinskem 
parku Ljubljansko barje (Uradni list RS, št. 112/08) ter pripadajoče kartografsko 
gradivo. Ostalo gradivo v zvezi s Krajinskim parkom Ljubljansko barje ter 
gradivo, ki se nanaša na Regijski park Kamniško-Savinjske Alpe, je dostopno na 
spletnih straneh (glej preglednico 2). Z Direktorata za kulturno dediščino 
Ministrstva za kulturo so posredovali dokument »Smernice za izvajanje varovanja 
in zagotavljanja dostopnosti do kulturne dediščine v muzejih na prostem«. 
Smernice podajajo predloge za izvajanje varovanja in zagotavljanje dostopnosti 
do kulturne dediščine v muzejih na prostem v Republiki Sloveniji. 
 
Aktivnosti 
oziroma 
razvojni 
projekti, 
navedeni v 
projektni 
nalogi 
naročnika 
projekta RRA 
LUR 

Ustanova, 
kateri je bila 
posredovana 
prošnja za 
pridobitev 
gradiv 

Prejeto gradivo oziroma odgovor ustanove 

Krajinski park 
Ljubljansko barje 

Ministrstvo za 
okolje in prostor, 
Direktorat za 
okolje 

Uredba o Krajinskem parku Ljubljansko barje 
(Uradni list RS, št. 112/08). 

  Uredba o Krajinskem parku Ljubljansko barje 
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(oktober 2008) – Karta: Meja krajinskega parka 
in ožjih zavarovanih območij (priloga 2/1). 

  Uredba o Krajinskem parku Ljubljansko barje 
(oktober 2008) - Karta: Meja ožjih zavarovanih 
območij (priloga 2/2). 

  Karta krajinskega parka Ljubljansko barje (Meja 
krajinskega parka, varstvenih območij in ožjih 
zavarovanih območij). 

  Ostalo gradivo je dostopno na spletni strani: 
http://www.kplb.mop.gov.si/ 
www.ljubljanskobarje.si  

Regijski park 
Kamniško-
Savinjske Alpe 

Ministrstvo za 
okolje in prostor, 
Direktorat za 
okolje 

Gradivo je dostopno na spletni strani: 
http://www.parki-v-
ustanavljanju.mop.gov.si/rpksa/index.htm  

Projekti na 
podeželju: 
Čebelarska 
dežela, Dežela 
zelišč, 
Energetske 
točke, Dežela 
mnogoterih 
kristalov 

Ministrstvo za 
zdravje 

V dogovarjanju. 

 Ministrstvo za 
kmetijstvo, 
gozdarstvo in 
prehrano, 
Direktorat za 
kmetijstvo 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
ni sodelovalo v projektih, navedenih v RRP LUR. 
Vso ostalo gradivo je dostopno na spletni strani 
Ministrstva. 

 Služba vlade RS 
za lokalno 
samoupravo in 
regionalno 
politiko 

Služba vlade RS za lokalno samoupravo in 
regionalno politiko ne razpolaga z gradivom v 
zvezi s projektom. 

Muzeji na 
prostem 

Služba vlade RS 
za lokalno 
samoupravo in 
regionalno 
politiko 

Služba vlade RS za lokalno samoupravo in 
regionalno politiko ne razpolaga z gradivom v 
zvezi s projektom. 

 Ministrstvo za 
kulturo, 
Direktorat za 
kulturno 
dediščino 

Smernice za izvajanje varovanja in zagotavljanja 
dostopnosti do kulturne dediščine v muzejih na 
prostem. 

Preglednica 2: Aktivnosti oziroma razvojni projekti - »Ohranjena naravna 
dediščina«, navedeni v projektni nalogi naročnika projekta RRA LUR ter prejeto 
gradivo oziroma odgovor ustanove, kateri je bila posredovana prošnja. 
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3. Načrtovanje za zagotovitev kakovostnega življenjskega prostora 
 
Aktivnosti oziroma razvojni projekti, navedeni v projektni nalogi naročnika 
projekta RRA LUR: 

- razvoj (regeneracija) degradiranih urbanih območij in vaških središč, 
- mreža vodnih poti v regiji, 
- Biomasa – prototipni projekt v pilotnem naselju (skladišče, vozni park, 

kurišča), 
- Eko hiša – pilotni projekt, 
- sanacija rudarskih območij (Sitarjevec). 

 
V zvezi z zgoraj omenjenimi razvojnimi projekti nismo prejeli nobenih gradiv 
oziroma odgovora (glej preglednico 3). 
 
Aktivnosti oziroma razvojni 
projekti, navedeni v projektni 
nalogi naročnika projekta RRA 
LUR 

Ustanova, kateri je bila 
posredovana prošnja za 
pridobitev gradiv 

Prejeto gradivo 
oziroma odgovor 
ustanove 

Razvoj (regeneracija) degradiranih 
urbanih območij in vaških središč 

Ministrstvo za okolje in 
prostor 

Nismo prejeli 
odgovora. 

Mreža vodnih poti v regiji Ministrstvo za okolje in 
prostor, Direktorat za okolje 

Nismo prejeli 
odgovora. 

Biomasa – prototipni projekt v 
pilotnem naselju (skladišče, vozni 
park, kurišča) 

Ministrstvo za okolje in 
prostor, Direktorat za okolje 

Nismo prejeli 
odgovora. 

Eko hiša – pilotni projekt Ministrstvo za okolje in 
prostor, Direktorat za okolje 

Nismo prejeli 
odgovora. 

Sanacija rudarskih območij 
(Sitarjevec) 

Ministrstvo za okolje in 
prostor, Direktorat za okolje 

Nismo prejeli 
odgovora. 

Preglednica 3: Aktivnosti oziroma razvojni projekti - »Načrtovanje za zagotovitev 
kakovostnega življenjskega prostora«, navedeni v projektni nalogi naročnika 
projekta RRA LUR ter prejeto gradivo oziroma odgovor ustanove, kateri je bila 
posredovana prošnja. 
 
 
4. Učinkovite komunalne storitve 
 
V zvezi z odvajanjem in čiščenjem odpadnih voda v porečjih Ljubljanice, Krke, 
Kamniške Bistrice in Pšate smo prejeli 3 operativne programe odvajanja in 
čiščenja komunalnih odpadnih voda, gradivo v zvezi s projektom »Čista 
Ljubljanica« (»Projekt 13 občin za izgradnjo javne infrastrukture 2008«), 2 
dokumenta identifikacije investicijskega projekta za investicije v komunalno 
infrastrukturo, 2 predinvesticijski zasnovi, 1 investicijski program za investicije v 
komunalno infrastrukturo, 1 projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, 1 
idejni načrt, 1 študijo izvedljivosti (projekt »Rekonstrukcija in nadgradnja 
centralne čistilne naprave Domžale-Kamnik«, investitorji - Občine: Domžale, 
Mengeš, Kamnik, Trzin), shemo nadgradnje prve faze JP Centralne čistilne 
naprave Domžale-Kamnik ter še nekaj informativnega gradiva (glej preglednico 
4). 



 
 

70 

 
 

 
Aktivnosti 
oziroma razvojni 
projekti, 
navedeni v 
projektni nalogi 
naročnika 
projekta RRA LUR 

Ustanova, kateri 
je bila 
posredovana 
prošnja za 
pridobitev gradiv 

Prejeto gradivo oziroma odgovor 
ustanove 

Odvajanje in 
čiščenje odpadnih 
voda v porečju 
Ljubljanice 

Občina Borovnica Nismo prejeli odgovora. 

 Občina Brezovica Nismo prejeli odgovora. 
 Občina Dobrova–

Polhov Gradec 
Operativni program odvajanja in čiščenja 
komunalnih odpadnih voda v občini 
Dobrova-Polhov Gradec. 

 Občina Horjul S prošnjo se naj obrnemo na JP Vodovod – 
Kanalizacija d.o.o. 

 Mestna občina 
Ljubljana 

S prošnjo se naj obrnemo na JP Vodovod – 
Kanalizacija d.o.o. 

 Občina Logatec Nismo prejeli odgovora. 
 Občina Škofljica Dokument identifikacije investicijskega 

projekta. Investicija: Povezovalni zbiralnik 
Škofljica-Lavrica 2. faza. 

  Predinvesticijska zasnova. Povezovalni 
zbiralnik Škofljica-Lavrica 2. faza. 

 Občina Vrhnika S prošnjo se naj obrnemo na Komunalno 
podjetje Logatec d.o.o. 

 Komunalno podjetje 
Logatec d.o.o. 

Projekt Čista Ljubljanica – 1. faza. 
Pregledna študija projektov 1. faze projekta 
»Čista Ljubljanica« (»Projekt 13 občin za 
izgradnjo javne infrastrukture 2008«). 

  Projekt Čista Ljubljanica – 1. faza. 
Pregledna študija projektov 1. faze projekta 
»Čista Ljubljanica« (»Projekt 13 občin za 
izgradnjo javne infrastrukture 2008«). 
Izvleček. 

 JP Vodovod – 
Kanalizacija d.o.o. 

Arhivski izvodi idejnih projektov so dostopni 
v arhivu podjetja v času uradnih ur. 
Podjetje lahko pripravi tudi dodaten izvod 
idejnih projektov po predhodnem naročilu. 

 Ministrstvo za okolje 
in prostor, 
Direktorat za 
evropske zadeve in 
investicije 

Vse investicije, ki se navezujejo na 
odvajanje in čiščenje odpadnih vod, 
planirajo, projektirajo in izvajajo občine, 
Ministrstvo za okolje in prostor pa se 
vključuje kot sofinancer za tiste dele 
investicije, ki so upravičene do sredstev iz 
kohezijskega sklada. Zato lahko vse 
potrebne podatke posredujejo občine, ki 
izvajajo ali načrtujejo investicije. 

Odvajanje in 
čiščenje odpadnih 
voda v porečju Krke 

Občina Dobrepolje S prošnjo se naj obrnemo na Ministrstvo za 
okolje in prostor. 

 Občina Grosuplje Operativni program odvajanja in čiščenja 
komunalnih odpadnih voda v Občini 
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Grosuplje. 
  Investicijski program za investicije v 

komunalno infrastrukturo za projekt »Čista 
Krka«. 

 Občina Ivančna 
Gorica 

S prošnjo se naj obrnemo na Hidroinženiring 
d.o.o. 

 Občina Škofljica Občina Škofljica ne razpolaga z gradivom. 
 Občina Velike Lašče Dokument identifikacije investicijskega 

projekta za investicije v komunalno 
infrastrukturo (DIIP). 

  Časopis Čista Krka. 
 Hidroinženiring 

d.o.o. 
S prošnjo se naj obrnemo na Ministrstvo za 
okolje in prostor. 

 Ministrstvo za okolje 
in prostor, 
Direktorat za 
evropske zadeve in 
investicije 

Vse investicije, ki se navezujejo na 
odvajanje in čiščenje odpadnih vod, 
planirajo, projektirajo in izvajajo občine, 
Ministrstvo za okolje in prostor pa se 
vključuje kot sofinancer za tiste dele 
investicije, ki so upravičene do sredstev iz 
kohezijskega sklada. Zato lahko vse 
potrebne podatke posredujejo občine, ki 
izvajajo ali načrtujejo investicije. 

Odvajanje in 
čiščenje odpadnih 
voda v porečju 
Kamniške Bistrice 
in Pšate 

Občina Dol pri 
Ljubljani 

Nismo prejeli odgovora. 

 Občina Domžale Dopis za posredovanje gradiv je bil poslan 
na JP CČN Domžale-Kamnik d.o.o. in nam v 
vednost. 

 Občina Kamnik S prošnjo se naj obrnemo na JP CČN 
Domžale-Kamnik d.o.o. 

 Občina Komenda S prošnjo se naj obrnemo na IEI, d.o.o. 
 Občina Lukovica Operativni program odvajanja in čiščenja 

komunalne odpadne vode v občini Lukovica. 
  Prikaz aglomeracij naselij v Občini Lukovica 

ter hišnih številk (EHIŠ) in kanalskih vodov. 
 Občina Mengeš Vrsta projektne dokumentacije: Projekt za 

pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), 
Objekt: Kanalizacija v Mengšu. 

  Vrsta projektne dokumentacije: Idejni načrt, 
Objekt: Naselje Topole. 

 Občina Moravče Predinvesticijska zasnova projekta 
»Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih 
vod v občini Moravče«. 

 Občina Trzin Nismo prejeli odgovora. 
 JP CČN Domžale-

Kamnik d.o.o. 
Študija izvedljivosti »Rekonstrukcija in 
nadgradnja Centralne čistilne naprave 
Domžale-Kamnik«. 

  Shema nadgradnje prve faze (nadgradnja za 
terciarno čiščenje (odstranjevanje in dušika 
in fosforja iz vode)) JP Centralne čistilne 
naprave Domžale-Kamnik d.o.o. 

 IEI, d.o.o. IEI, d.o.o. ne razpolaga z gradivom. 
 Ministrstvo za okolje Vse investicije, ki se navezujejo na 
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in prostor, 
Direktorat za 
evropske zadeve in 
investicije 

odvajanje in čiščenje odpadnih vod, 
planirajo, projektirajo in izvajajo občine, 
Ministrstvo za okolje in prostor pa se 
vključuje kot sofinancer za tiste dele 
investicije, ki so upravičene do sredstev iz 
kohezijskega sklada. Zato lahko vse 
potrebne podatke posredujejo občine, ki 
izvajajo ali načrtujejo investicije. 

Preglednica 4: Aktivnosti oziroma razvojni projekti - »Učinkovite komunalne 
storitve«, navedeni v projektni nalogi naročnika projekta RRA LUR ter prejeto 
gradivo oziroma odgovor ustanove, kateri je bila posredovana prošnja. 
 
 
5. Podporno okolje za podjetništvo 
 
Aktivnosti oziroma razvojni projekti, navedeni v projektni nalogi naročnika 
projekta RRA LUR: 

- TP Ljubljana, 
- Dva inkubatorja v regiji, 
- Univerzitetni inkubator ljubljanske univerze, 
- Poslovne cone v regiji. 

 
V zvezi s projektom »TP Ljubljana« nam je bilo posredovano letno poročilo in 
ostalo informativno gradivo, ki je dostopno tudi na spletni strani Tehnološkega 
parka Ljubljana (glej preglednico 5). 1 investicijski program (»Ustanovitev 
regijskega mrežnega inkubatorja«) se nanaša na projekt »Dva inkubatorja v 
regiji«. O Ljubljanskem univerzitetnem inkubatorju imamo nekaj informacij glede 
velikosti inkubatorja in glede nadaljnjih načrtov. V zvezi s projektom »Poslovne 
cone v regiji« smo prejeli Strateški načrt trženja mreže poslovnih, obrtnih in 
tehnoloških con Osrednjeslovenske regije. 
 
Aktivnosti oziroma 
razvojni projekti, 
navedeni v projektni 
nalogi naročnika 
projekta RRA LUR 

Ustanova, kateri je 
bila posredovana 
prošnja za 
pridobitev gradiv 

Prejeto gradivo oziroma odgovor 
ustanove 

TP Ljubljana Tehnološki park 
Ljubljana 

Letno poročilo 2007 - povzetek za tisk. 

  TP Lj Brdo v številkah. 
  Ostalo gradivo je dostopno na spletni 

strani: http://www.tp-lj.si/ 
 Univerza v Ljubljani, 

Rektorat Univerze 
Nismo prejeli odgovora. 

Dva inkubatorja v regiji Tehnološki park 
Ljubljana 

S prošnjo se naj obrnemo na RRA LUR. 

 Univerza v Ljubljani, 
Rektorat Univerze 

Nismo prejeli odgovora. 

 RRA LUR Investicijski program: Ustanovitev 
regijskega mrežnega inkubatorja. 

Univerzitetni inkubator 
ljubljanske univerze 

Tehnološki park 
Ljubljana 

S prošnjo se naj obrnemo na Ljubljanski 
univerzitetni inkubator. 

 Ljubljanski 
univerzitetni 

Ljubljanski univerzitetni inkubator ima 
500 m2 prostorov (lokacija: Vojkova 63, 
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inkubator Ljubljana). V prihodnje se LUI ne 
namerava širiti (Vir: direktorica LUI dr. 
Lidija Honzak (osebni vir, februar 
2009)). 

Poslovne cone v regiji Tehnološki park 
Ljubljana 

S prošnjo se naj obrnemo na RRA LUR. 

 RRA LUR Strateški načrt trženja mreže poslovnih, 
obrtnih in tehnoloških con 
Osrednjeslovenske regije. 

Preglednica 5: Aktivnosti oziroma razvojni projekti - »Podporno okolje za 
podjetništvo«, navedeni v projektni nalogi naročnika projekta RRA LUR ter 
prejeto gradivo oziroma odgovor ustanove, kateri je bila posredovana prošnja. 
 
 


