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1 PREDGOVOR 
 
Tukajšnje besedilo predstavlja dopolnjeno poročilo Ključne aktivnosti št. 4: 
Scenariji prostorskega razvoja, zasnove prostorskih ureditev in usmeritve za 
regionalni prostorski načrt Ljubljanske urbane regije. Nastalo je kot rezultat 
strokovnega prizadevanja vseh članov projektne skupine. V njem so smiselno 
upoštevani tudi predlogi usmeritev, ki smo jih evidentirali tako pri izvedbi 
delovnih sestankov z župani občin regije in njihovimi sodelavci, kot tudi na 
številnih tematskih delavnicah, ki so bile izvedene v različnih krajih LUR v 
zimsko/pomladnem obdobju leta 2009. Pri tem je pomembno vlogo odigrala 
strateška ocena vplivov na okolje; njene analitične, usmerjevalne in presojevalne 
značilnosti ter ugotovitve so bile osnova za iterativno delo na vseh ključnih 
aktivnostih v okviru projekta. Poleg tega so v največji možni meri upoštevani 
predlogi pripomb naročnika podanih na posamezne delovne faze priprave 
scenarijev prostorskega razvoja LUR. Pričakovanje naročnika projekta RRA LUR 
ter ožje projektne skupine, ki je vsebinsko spremljala projekt je bila priprava 
realnih oz. uresničljivih scenarijev. 
 
Besedilo vsebinsko in delovno procesno temelji tudi na prilogah tega besedila, v 
katerih so predstavljeni opisi ciljnega stanja razvoja LUR na ravni: EU, sosednjih 
držav in regij, države ter LUR same. Razvojni cilji posameznih prostorsko 
načrtovalskih vsebin so bili v okviru ocenjevanja povezani s strateškimi 
okoljskimi kazalniki. Opisi ciljnih stanj so predstavljeni v treh scenarijskih 
različicah – scenarijih A, B in C. Poleg tega priloga 2 vsebuje tudi opredelitev 
prednostnih razvojnih ciljev in usmeritev za posamezna tematska področja. 
Prilogi 1 in 2 predstavljata sestavni del tega besedila. 
 
V besedilu uvodoma predstavljamo splošne opise treh razvojnih scenarijev A, B 
in C. Scenarij A smo poimenovali izhodiščni scenarij oz. scenarij trenda, 
scenarij B smo poimenovali scenarij doseganja visoke kvalitete življenja, 
scenarij C smo poimenovali scenarij odzivanja na globalne spremembe. 
 
Posamezna tematska področja so predstavljena s sinteznimi opisi izbranih 
pomembnih analitičnih ugotovitev, z nekaterimi ključnimi ugotovitvami s 
tematskih delavnic (v primeru da je za zadevno področje le-ta bila organizirana) 
ter s scenarijskimi usmeritvami, do katerih se je prišlo upoštevajoč tudi 
ugotovitve strateške ocene vplivov na okolje. 
 
Pri oblikovanju scenarijev smo se smiselno vsebinsko navezovali na nekatere 
domače in tuje vire. Od domačih virov smo upoštevali študijo Scenariji razvoja 
Slovenije do leta 20351, ki jo je za potrebe Službe Vlade RS za razvoj pripravilo 
svetovalno podjetje Scenario Development. Poleg tega smo črpali navdih in 
vsebino od nekaterih uspešno končanih in neposredno primerljivih lastnih 
projektov, to je iz Regionalne zasnove prostorskega razvoja Koroške2 in 
Regionalne zasnove prostorskega razvoja Savinjske3. 
                                                 
1 Vlada Republike Slovenije, Služba Vlade RS za razvoj, 2008, Scenariji razvoja Slovenije do leta 2035, študijo 
pripravilo podjetje Scenario Development, 
http://www.svr.gov.si/fileadmin/srs.gov.si/pageuploads/Trajnostni_razvoj/Scenariji_razvoja_Slovenije_do_leta
_2035_splet_06_11_08.pdf. 
2 A. Gulič et al., 2006, Regionalna zasnova prostorskega razvoja Koroške, Urbanistični inštitut RS, Ljubljana, 
http://rzpr-koroska.urbinstitut.si/. 
3 A. Gulič et al., 2006, Regionalna zasnova prostorskega razvoja Savinjske, Urbanistični inštitut RS, Ljubljana, 
http://rzpr-savinjska.urbinstitut.si/. 
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Od tujih virov bi izpostavili predvsem projekt ESPON 3.2 - Spatial Scenarios and 
Orientations in relation to the ESDP and Cohesion Policy4, ki nam je ponudil 
zanimive vsebinske mejnike in uporabne hipotetične opise prihodnjih stanj na 
posameznih tematskih področjih. 
 
Fazi opisovanja scenarijev je sledila faza njihovega dopolnjevanja in ocenjevanja. 
V ta namen smo povabili župane 26 občin, ki tvorijo LUR in njihove strokovne 
sodelavce, da predlagane scenarije komentirajo, predlagajo dopolnitve ter jih 
ovrednotijo. Župani občin so bili povabljeni, da dostopijo do interaktivnega dela 
spletne strani projekta http://rralur-prostor.uirs.si/GIS/tabid/80/language/sl-
SI/Default.aspx in da preko njega izvedejo omenjene aktivnosti. Poleg tega smo 
županom občin posredovali vso razpoložljivo gradivo tudi preko pošte in 
elektronske pošte. Od županov in njihovih sodelavcev nismo prejeli nobenega 
odziva na posredovano gradivo. 
 
Dopolnjevanje in vrednotenje nabora scenarijev smo izvedli znotraj projektne 
skupine izvajalca projekta. V ta namen so kolegi, ki izvajajo strateško presojo 
vplivov na okolje pripravili evaluacijsko matriko, ki je predstavljala orodje za 
oceno, koliko posamezen razvojni scenarij – A, B, C – prispeva h konkurenčnosti, 
prostorski koheziji in kakovosti bivanja v LUR. Poseben vidik ocenjevanja 
scenarijev je predstavljala ocena izvedljivosti/uresničljivosti posameznih 
strategij/prioritet/ukrepov. O ocenjevanju scenarijev smo imeli partnerji več 
sestankov in posebno pripravljalno delavnico. Omenjena matrika z rezultati se 
nahaja na interaktivni spletni strani projekta pod zavihkom http://rralur-
prostor.uirs.si/GIS/Evaluacijskamatrika/tabid/88/language/sl-SI/Default.aspx. 
 
Rezultati dopolnjevanja in iterativnega strateškega ocenjevanja predlaganih 
scenarijev so pokazali, da je najbolj razvojno primerno in izvedljivo povezovanje 
usmeritev iz scenarijev B in C s poudarkom na C scenariju. V ta namen je bil za 
večino tematskih področij oblikovan tim. integralni razvojni scenarij, ki služi 
kot osnova za pripravo zasnov prostorskih ureditev ob upoštevanju predlogov 
SPVO. 
 
Poleg scenarijev A, B in C ter integralnega scenarija smo na željo naročnika 
projekta RRA LUR oblikovali še scenarij D, ki smo ga imenovali ciljni scenarij 
prostorskega razvoja LUR. Ta scenarij poskuša presegati sedanje družbene, 
ekonomske in prostorske okvire LUR in gre preko meja sedanjega načina 
(ne)sodelovanja ključnih razvojnih deležnikov v regiji. Predstavlja nekakšno 
dolgoročno zaželjeno razvojno smer oz. vodilo, ki pomaga RRA LUR in ostalim 
razvojnim deležnikom, da spoznajo pričakovane razvojne spremembe in da se na 
njih začnejo čim prej pripravljati, tako kot to sedaj počnejo najbolj razvite 
evropske regije (napr. Copenhagen, ki namerava do leta 2025 postati CO2 
neutralno mesto)5. Seveda bo potrebno omenjeni scenarij dopolnjevati na letni 
ravni saj so razvojne spremembe in odzivi najbolj razvitih držav, regij in mest 

                                                 
4 Free University of Brussels et al., 2007, ESPON 3.2 - Spatial Scenarios and Orientations in relation to the 
ESDP and Cohesion Policy, 
http://www.espon.eu/mmp/online/website/content/projects/260/716/index_EN.html. 
5 http://www.denmark.dk/en/servicemenu/News/Environment-Energy-Climate-
News/CopenhagenAimsToBeCO2neutralBy2025.htm 
http://www.ambnewdelhi.um.dk/NR/rdonlyres/65702F5E-FEC0-44F3-BD3B-
B55B36C123AB/0/FactsheetCPHClimatePlan.pdf 
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tako hitri, da zahtevajo skorjada letno prilagajanje razvojnih ciljev, usmeritev in 
ukrepov. 
 
Integralni razvojni scenarij je predstavljal osnovo za pripravo zasnov prostorskih 
ureditev in usmeritev za regionalni prostorski načrt LUR. Le-te so pripravljene za 
področja poselitve, družbene infrastrukture in prometa, krajine in gospodarske 
javne infrastrukture. Podobno kot alternativni razvojni scenariji so bile zasnove 
ocenjene v okviru SPVO. Glavni cilj tega ocenjevanja je bil ugotoviti: 

 koliko zasnove izpolnjujejo razvojne in strateške okoljske cilje LUR, 
 kako zasnove vgrajujejo predloge SPVO podane v okviru ocenjevanja 

scenarijev. 
 
Ugotovitve oziroma poročilo o ugotovitvah je vključeno v integralno poročilo o 
ključni aktivnosti št. 5 – Strateška ocena vplivov na okolje. 
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2 UVOD 
 
Namen tega poglavja je na kratko predstaviti razširjena pojmovanja besede 
»scenarij« in nekatere njegove možne klasifikacije, ki so nam služili kot osnova 
za opredeljevanje scenarijev A, B in C. 
 
Uporaba scenarijske metode predstavlja eno od pomembnih orodij za prostorske 
načrtovalce in druge deležnike pri oblikovanju predstav o verjetni prihodnosti z 
namenom predlagati ustrezne politike, strategije in ukrepe, bodisi za udejanjanje 
izbrane razvojne smeri ali za izogibanje predvidljivim nevarnostim. 
 
Po drugi strani ni možno napovedovanje prihodnjega razvoja v vsej njegovi 
celovitosti in vseobsežnosti. Zaradi tega predstavlja uporaba scenarijskih metod 
na področju prostorskega načrtovanja koristen instrument za raziskovanje 
možnih prihodnosti, za lajšanje razumevanja kompleksnih razmerij in procesov v 
prostoru ter za spodbujanje ozaveščanja o različnih razvojnih možnostih, ki so 
nam na razpolago. 
 
Oxford English Dictionary opredeljuje scenarij kot »domnevano zaporedje ali 
razvoj dogodkov« (2005). Drugačen pogled podaja Notten: »scenariji so opisi 
možnih prihodnosti, ki odražajo različne perspektive preteklosti, sedanjosti in 
prihodnosti« (Van Notten et al. 2003: 424). Oblikovanje scenarijev predstavlja 
splošno uporabno orodje na področju reševanja zapletenih problemov (A. Wiek et 
al., 2006: 741). 
 
V strokovni javnosti ne obstaja soglasje glede tipologije scenarijev. Le-ti se 
pogostokrat uporabljajo pri izvedbi študij prihodnosti. V tem kontekstu Amara 
razlikuje med scenariji, ki raziskujejo verjetne, možne in zaželjene prihodnosti 
(A. Amara, 1981: 25) (glej sliko 1).  
 
 
Slika 1: Cone prihodnosti 

 
Vir: J. Voros, 2003, A generic foresight process framework, Foresight, 5.3.2003 prilagojeno po Hancock in 
Bezold, 1994. 
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Marien razvršča scenarije v naslednje kategorije: »ugotavljanje sedanjih 
trendov«, »panoramski pogled« in »spraševanje vseh ostalih« (M. Marien, 2002). 
Masini ugotavlja tri pristope: ekstrapolacijo trendov, utopijo in vizijo (E. B. 
Masini, 1993). Utopični pristop vključuje pozitivne in negativne prihodnosti in je 
umeščen v kontekst verjetnega razvoja. Vizionarski pristop se ukvarja z 
možnostmi udejanja utopično opredeljenih scenarijev. 
 
Dreborg ugotavlja tri scenarijske načine razmišljanja o prihodnosti: napovedni, 
možnostni in vizionarski (K. H. Dreborg, 2004). 
 
Naslednji pogostokrat uporabljani pristop razlikuje scenarije med ekstrapolacijske 
scenarije, ekspertne ocene, vključujoče (inkluzivne) pristope in imaginativne 
pristope (Kuhlman et al. 2006). 
 
Nenazadnje ne smemo mimo že omenjenega projekta ESPON 3.2 - Spatial 
Scenarios and Orientations in relation to the ESDP and Cohesion Policy. V njem 
so bili za obdobje do leta 2030 predlagani trije scenariji: izhodiščni scenarij 
(Baseline scenario), h konkurenčnosti usmerjen scenarij (Competitiveness-
oriented scenario) in h koheziji usmerjen scenarij (Cohesion-oriented scenario). 
Zadnja dva scenarija sta bila opredeljena z uporabo dveh »osi« oblikovanja 
politik, ki si nista nujno v nasprotju in ki opredeljujeta dve različni prioriteti (glej 
sliko 2). 
 
  
Slika 2: Osi, ki opredeljujeta dva integrirana scenarija 

 
Vir: ESPON 3.2 - Spatial Scenarios and Orientations in relation to the ESDP and Cohesion Policy, 2006. 
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Vertikalno os predstavlja prizadevanje doseči večjo stopnjo kohezije znotraj EU. 
Horizontalna os označuje prizadevanje doseči visoko stopnjo konkurenčnosti EU 
kot celote. Kombinacija obeh osi na nenasprotujoči si način opredeljuje idealno 
situacijo srečevanja in povezovanja prednosti obeh osi. 
 
Pri oblikovanju scenarijev A, B in C v okviru izvajanja tega projekta smo se 
vsebinsko in metodično naslonili predvsem na klasifikacije scenarijev, ki so jih 
ponudili naslednji omenjeni avtorji: Amara, Marien, Dreborg ter IGEAT in ostale 
institucije, ki so sodelovale pri izvedbi projekta ESPON 3.2. 
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3 SPLOŠNI OPISI SCENARIJEV A, B IN C 
 
SCENARIJ A (izhodiščni scenarij oz. scenarij trenda) temelji na dveh 
ključnih splošnih razvojnih predpostavkah. Prva predpostavlja postopno 
spreminjanje prostorskih sistemov LUR ob domnevi, da v notranjem in zunanjem 
okolju LUR ne bo prišlo do večjih strukturnih sprememb. Druga predpostavlja 
postopno spreminjanje prostorskih sistemov LUR ob domeni, da bo do 
strukturnih sprememb sicer prišlo, vendar bodo odzivi nanje temeljili na znanih 
ter preverjenih strokovnih in političnih temeljih oiroma izhodiščih. 
 
Poleg tega je SCENARIJ A osnovan na posebni razvojni predpostavki, da bo 
udejanjanje vizije, ciljev in ukrepov veljavnega Regionalnega razvojnega 
programa LUR (v nadaljevanju RRP LUR) v sedanjem programskem obdobju do 
leta 2013 potekalo brez izvedbe njihove novelacije. 
 
 
Slika 3: 
Konceptualna shema Scenarija A 
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Ljubljana
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Grosuplje
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Povezave v regiji, ki temeljijo na 
cestnem prometu

Povezave v regiji, ki temeljijo na 
železniškem prometu

Hitra proga

Ljubljanska urbana regija

Metropolitanska regija

Tesnejše gospodarsko sodelovanje in 
povezovanje območij

Zeleni sistem

Vodne poti, rekreacija ob vodi

Povezave v regiji, ki temeljijo na 
kolesarskem prometu
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SCENARIJ B (scenarij doseganja visoke kvalitete življenja) temelji na dveh 
različnih ključnih splošnih razvojnih predpostavkah. Prva predvideva postopno 
spreminjanje prostorskih sistemov LUR ob predpostavki aktivnega sledenja in 
udejanjanja vizije in strateških ciljev, opredeljenih v RRP LUR v smeri 
uresničevanja cilja, da je LUR regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost 
življenja najvišja v Evropi6. Druga predvideva postopno spreminjanje prostorskih 
sistemov LUR ob predpostavki doseganja optimalne socialne, ekonomske, 
prostorske in okoljske kohezivnosti (povezanosti) regije. 
 
Tudi SCENARIJ B temelji na dveh posebnih razvojnih predpostavkah. Prva 
predvideva udejanjanje vizije in ciljev veljavnega RRP LUR ob izvedbi ustrezne 
novelacije ukrepov in projektov. Druga pa udejanjanje izhodišč in ciljev 
strateških in izvedbenih prostorskih načrtov občin LUR ob ustrezni novelaciji 
opredeljenih zasnov in usmeritev. 
 
 
Slika 4: 
Konceptualna shema Scenarija B 
 

                                                 
6 Ob tem želimo podati naše mnenje, da bo omenjeni cilj v časovnem obdobju do l. 2030 – za katero se izdeluje 
aktualni projekt – zelo težko uresničiti upoštevaje sedanji izhodiščni položaj Ljubljane v primerjavi z drugimi 
evropskimi prestolnicami in mesti. Ljubljana se je na področju kakovosti življenja v letu 2009 – upoštevaje 
rezultate študije »Worldwide Quality of Living Survey«, ki jo je opravilo podjetje Mercer 
(http://www.mercer.com/referencecontent.htm?idContent=1173105#Top_50_cities:_Quality_of_living) – na 
globalni ravni uvrstila na 78 mesto, na področju kakovosti mestne infrastrukture pa na 95 mesto. Upoštevaje 
kakovost življenja so se na prva tri mesta v svetu in Evropi uvrstila mesta Dunaj, Zurich in Geneva, katerim 
sledijo naslednja mesta: Dusseldorf (6), Munich (7), Frankfurt (8), Bern (9), Copenhagen (11), Amsterdam 
(13), Brussels (14), Berlin (16), Luxembourg (19), Stockholm (20), Nurnberg (23), Oslo (24), Dublin (25), 
Hamburg (28), Helsinki (30), Paris (33), Lyon (37), London (38), Milan (41), Barcelona (42), Lisbon (44), 
Madrid (48). Upoštevaje kakovost mestne infrastrukture (ki vključuje kriterije kot so: kakovost električnega 
omrežja, vodooskrba, telefonsko omrežje, pošta, javni potniški promet, prometni zamaški in letališče) se je v 
Evropi najvišje uvrstil Munich (2), sledijo mu: Dusseldorf (6), Frankfurt  in London (8), Paris (13), Zurich (14), 
Bern (15), Dunaj (18), Hamburg, Helsinki, Oslo in Stockholm (20), Brussels (24), Amsterdam (26), Nurnberg 
(27), Berlin (29), Geneva (35), Madrid (43), Birmingham in Glasgow (45), Milan (49). 
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SCENARIJ C (scenarij odzivanja na globalne spremembe) temelji na splošni 
predpostavki, da bo kot posledica blaženja in prilagajanja vplivom nekaterih 
gonilnih sil aktualnih globalnih sprememb, kot so: gospodarska kriza, staranje 
prebivalstva, naraščajoči vpliv podnebnih sprememb, prehod na nove energetske 
vire, prišlo do hitrejšega spreminjanja prostorskih sistemov LUR. Obenem 
predpostavlja, da se bo pojavila potreba po novi družbeno razvojni paradigmi, ki 
naj bi na nov strukturni način uspešno opravila z vzroki in posledicami omenjenih 
razvojnih pojavov in procesov. 
 
SCENARIJ C je na izvedbeni ravni naravnan k temeljitemu prevrednotenju tistih 
ciljev, ukrepov in projektov iz veljavnega RRP LUR ter izhodišč in ciljev strateških 
in izvedbenih prostorskih načrtov občin LUR, ki ne dajejo pravih odgovorov na 
aktualne razvojne izzive globalnih sprememb ter oblikovanje predlogov novih 
ciljev, ukrepov in projektov, ki so na globalne spremembe odzivni. 
 
 
Slika 5: 
Konceptualna shema Scenarija C 
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4 DEMOGRAFIJA - SINTEZNI OPIS ANALITIČNIH 
UGOTOVITEV IN SCENARIJSKE USMERITVE 
 
4.1 Sintezni opis nekaterih problemsko naravnanih analitičnih 
ugotovitev7 
 
Naravna rast v LUR je na robu demografskega praga in je pozitivna zaradi 
trenutno manjšega deleža starejšega prebivalstva in priseljevanja. Celotna 
stopnja rodnosti je daleč pod vrednostmi, ki zagotavljajo enostavno obnavljanje 
prebivalstva. Na območju LUR je negativna naravna rast prisotna v območjih 
odseljevanja. Negativna naravna rast postaja značilna tudi za občine z manjšim 
priseljevanjem. Dolgoročno bo naravna rast negativna v vsej regiji. Delež 
starejšega prebivalstva bo vedno višji in bo v območjih odseljevanja dosegal 
kritične meje. 
 
Na medregionalni ravni so se migracije ustalile. Medobčinski migracijski tokovi so 
izredno močni in gredo na račun razseljevanja Ljubljane. Od leta 1995 je samo 
negativni saldo migracijskih tokov Ljubljane s sosednjimi občinami presegel 20. 
000 prebivalcev. Glavno gibalo migracij je pomanjkanje stanovanj v Ljubljani. V 
velikih stanovanjskih soseskah ni moglo priti do izmenjave generacij v obstoječih 
stanovanjih. Zato je druga generacija prebivalcev stanovanjskih sosesk zaradi 
visokih cen stanovanj v Ljubljani bila primorana reševati svoj stanovanjski 
problem s selitvijo na cenejše podeželsko predmestje in tako spodbudila procese 
sekundarne suburbanizacije. 
 
Demografske razmere in gibanja vplivajo neposredno tudi na druge prostorske 
pojave in procese. Pri tem se izkazujeta dva glavna problema. Eden se nanaša na 
zmanjševanje obdelovalnih površin kot posledica prehajanja prebivalstva iz 
območij urbanih gostot na območja individualne gradnje. Drugi pa zadeva 
večanje energetske porabe, ki ga spodbuja naraščanje cestnega prometa in 
višanje stroškov energetske oskrbe individualnih hiš. Obseg dnevne delovne 
migracije se povečuje v takšnem obsegu, da močno negativno vpliva na 
načrtovanje mest in urbano-ruralnega obrobja LUR. Prehitra rast števila 
prebivalcev v območjih priseljevanja povečuje probleme oskrbe prebivalstva z 
dejavnostmi oskrbe in storitev na osnovni ravni. V območjih odseljevanja pa se 
zaradi slabšanja demografske in socialno-ekonomske strukture prebivalstva 
poglabljajo finančni problemi povezani z vzdrževanjem obstoječega 
stanovanjskega fonda z značilno blokovno zazidavo. 
 
 
Nekatere izbrane ključne ugotovitve s tematske delavnice »Demografija, poselitev, družbena 
infrastruktura«, ki je potekala 28. 1. 2009 v Ljubljani 

Pomanjkljivosti/grožnje: 

 »Ljubljana bo postala mesto duhov.« 
 S priseljevanjem v obmestni prostor se spreminjata identiteta in kultura podeželske dediščine, 

krajine in prostora. 
 Staroselci v obmestnem oziroma podeželskem delu LUR so ogroženi – prihaja do kolizij med 

različnimi vrednostnimi sistemi in načini bivanja. 

                                                 
7 Več o rezultatih demografske študije glej http://rralur-
prostor.uirs.si/dokumenti/Porocila%20projekta/Zaključna%20poročila/SPRPN%20LUR_zaključno%20poročilo%
20za%20ključni%20aktivnosti%20št.%201%20in%202_dopolnjeno_14112008.pdf. 
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 S prilivom tujcev se spreminja struktura prebivalstva. 
 Obstoječa družbena infrastruktura ne bo ustrezalasedanji in prihodnji starejši populaciji LUR. 
 
Prednosti/priložnosti: 

 Po izseljevanju prebivalcev iz Ljubljane v okolico bo prišlo do procesa reurbanizacije. 
 Z nacionalne ravni je potrebna priprava in udejanjanje ustrezne politike integracije tujcev , ki 

vključuje ozaveščanje domačega prebivalstva o tem pojavu ter pripravo na njihov prihod. 
 V družbi je potrebno razmišljati širše od koncepta domov za starejše, saj ti za starejše niso 

optimalna oblika preživljanja starosti – razvijati je potrebno alternativne oblike preživljanja 
starosti.8 

 
 
4.2 Scenarijske usmeritve 
 
V SCENARIJU A (izhodiščnem scenariju oz. scenariju trenda) bo LUR – kot 
posledica povečanih notranjih migracij, predvsem zaradi ostrejših posledic 
gospodarske krize (gospodarskega prestrukturiranja) v večini preostalih 
slovenskih regij – nekoliko izboljšal položaj kar zadeva število prebivalcev v 
primerjavi z ostalimi razvojnimi regijami v Sloveniji. Celotna rodnost prebivalstva 
se bo dvignila na koeficient 1.3, pozitivni selitveni saldo bo znašal 500 
prebivalcev letno. Število prebivalstva LUR se bo zmanjšalo za okrog 8,6 %, od 
sedanjih 521.965 (leta 2008) na 477.301 prebivalcev (leta 2030). Nadaljevala se 
bo rast prebivalstva v ostalih občinah LUR na račun MOL. 
 
 
V SCENARIJU B (scenariju doseganja visoke kvalitete življenja) je 
predpostavljeno udejanjanje vizije LUR kot regije z evropsko prestolnico, kjer je 
kakovost življenja najvišja v Evropi bo vplivalo na povečanje notranjih in 
zunanjih imigracijskih tokov ter posledično na spreminjanje razmerij v številu 
prebivalstva med slovenskimi regijami v korist LUR. Rast prebivalstva v ostalih 
občinah LUR na račun MOL se bo umirjala. Število prebivalstva LUR se bo 
zmanjšalo le za okrog 4,8 %, od sedanjih 521.965 (leta 2008) na 497.398 
prebivalcev (leta 2030). Celotna rodnost prebivalstva se bo dvignila na koeficient 
1.4, pozitivni selitveni saldo bo 1000 prebivalcev letno. 
 
 
SCENARIJ C (scenarij odzivanja na globalne spremembe) predvideva, da 
bosta razvoj (proizvodnih) storitvenih dejavnosti in njihova globalizacija vplivala 
na nadaljevanje njihovega osrediščanja na metropolitanski ravni, kar bo 
posledično vplivalo na spreminjanje razmerij v številu prebivalstva med 
slovenskimi regijami v korist LUR. Rast prebivalstva v ostalih občinah LUR na 
račun MOL se bo postopoma ustavila. Število prebivalstva LUR se bo povečalo za 
okrog 1 % od sedanjih 521.965 (leta 2008) na 531.419 prebivalcev (leta 2030). 
Celotna rodnost prebivalstva se bo dvignila na koeficient 1.5, pozitivni selitveni 
saldo bo 2000 prebivalcev letno. 
 
 

                                                 
8 Več o rezultatih delavnice »Demografija, poselitev, družbena infrastruktura« na spletni strani projekta 
http://rralur-prostor.uirs.si/Dogodki/Delavnice/tabid/61/language/sl-SI/Default.aspx. 
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5 POSELITEV - SINTEZNI OPIS ANALITIČNIH 
UGOTOVITEV IN SCENARIJSKE USMERITVE 
 
5.1 Sintezni opis nekaterih problemsko naravnanih analitičnih 
ugotovitev 
 
LUR je z nekaj več kot pol milijona prebivalcev največja slovenska regija. Za 
poselitev v LUR je značilna močno izražena centralnost mesta Ljubljana in 
poselitev zvezdaste oblike ob pomembnejših prometnih koridorjih. Na področju 
poselitve je za Ljubljansko urbano regijo značilen predvsem ugoden geostrateški 
položaj na vozlišču V. in X. vseevropskega koridorja in v središču države, 
policentrični sistem poselitve s središčnim položajem Ljubljane, visoka razvitost 
centralnih in storitvenih dejavnosti in dejstvo, da je mesto Ljubljana državno 
središče. Znotraj avtocestnega obroča Ljubljane se je že v veliki meri razvilo 
kompaktno mesto. 
 
Gostota poselitve v regiji je v večini naselij precej nizka. To posledično otežuje 
vzpostavitve ekonomsko opravičljivih storitvenih dejavnosti višjega ranga v 
subcentrih, saj v njihovem gravitacijskem območju ne biva zadostno število 
prebivalcev. Zaradi velike koncentracije funkcij v Ljubljani, subcentri vedno bolj 
opravljajo le funkcijo spalnih naselij za Ljubljano.  
 
Historični centri zaradi negativnih učinkov, ki jih ima (sub)urbanizacija zadnjih 
desetletij z vidika oskrbe lokalnega prebivalstva in delovnih mest izgubljajo na 
pomenu. Iz njih se umikajo predvsem trgovinske dejavnosti. Za odprtje novih 
trgovskih središč »osrednja« lega sploh ni več pomembna, ampak so pomembne 
le velike in poceni površine z vsaj nujno infrastrukturno opremo. Lokacijski 
dejavniki so torej bistveno drugačni. Podobno velja tudi za delovna mesta, ki se 
odpirajo v različnih obrtnih ali industrijskih conah, tehnoloških parkih ipd. Pri tem 
bližina starih centrov (delovna sila) sploh ni več pomembna temveč, je odločilna 
le cenenost lokacije, avtomobilska dostopnost (s parkirišči) in potrebna 
komunalna infrastruktura. V sistemu poselitve se zato pojavljajo novi centri 
(trgovski in zaposlitveni), ki jim stari ne morejo več konkurirati. Njihove 
prednosti zadostujejo, da obstoječa urbana središča s svojo ponudbo postanejo 
nezanimiva in nekonkurenčna ter počasi pričnejo ugašati. V njih ostajajo 
upravne, kulturne in izobraževalne dejavnosti, ki pa ne zadostujejo za normalno 
delovanje naselja. 
 
Javni potniški promet, kakor tudi omrežje kolesarskih poti, v regionalnem 
prometnem omrežju ne igrata pomembne vloge. Posledica tega vzorca je 
odvisnost prebivalcev od osebnega avtomobila, slaba lokalna opremljenost z 
družbeno (zaradi poselitve nizke gostote posledično tudi s komunalno) 
infrastrukturo. 
 
Za sistem poselitve v LUR je v zadnjem obdobju čedalje bolj značilna 
vzpostavitev specializiranih monofunkcionalnih območij za bivanje (spalna 
naselja razpršena po regiji), delo (gospodarske in poslovne cone, Ljubljana) ter 
oskrbo / zabavo (regionalni nakupovalni centri, športni in rekreacijski centri, 
naravni parki).  
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Nekatere izbrane ključne ugotovitve s tematske delavnice »Demografija, poselitev, družbena 
infrastruktura«, ki je potekala 28. 1. 2009 v Ljubljani 

Pomanjkljivosti/grožnje: 

 »Še žarnic ni mogoče kupiti v lokalnih skupnostih«. 
 MOL pridobiva, celotna regija z MOL vred izgublja. 
 Visoko kvalitetna delovna sila v Ljubljani, na periferiji nižje izobražena. 
 Politični projekti, ki ne upoštevajo tržnih zakonitosti, »vsi bi radi imeli vse«. 
 
Prednosti/priložnosti: 

 Odmisliti meje med občinami in z udejanjanjem policentričnega sistema poselitve povečati 
zmogljivost sistema. 

 Povečati raznovrstnost in razvejanost delovnih mest v regiji. V Ljubljani alocirati dejavnosti 
kvartarnega sektorja ter tako povečati mednarodno vlogo MOL in LUR. Izven MOL poiskati 
možnosti za alokacijo dejavnosti, ki potrebuje več prostora. 

 Udejaniti hierarhični prostorski sistem gospodarskih con v regiji upoštevaje vse ustrezne 
kriterije (velikost, infrastruktura, itd.)9. 

Opomba: Aktivnosti v okviru SPVO so obsegale tudi sodelovanje pri konceptualizaciji in izvedbi 
delavnic ter analizo delavničnih SWOT in drugih ugotovitev s ciljem izluščiti tiste priložnosti in 
nevarnosti za prihodnji razvoj LUR, ki naj bi se ustrezno "odslikale" v scenarijih in zasnovah. 
Podrobnejše poročilo o teh aktivnostih je v zapisnikih o delavnicah ter integralnem poročilu o 
ključni aktivnosti št. 5 - podpoglavje z naslovom "SPRPN LUR – SPVO, Upoštevanje rezultatov 
delavnic pri nadaljnjem delu". 

 
 
5.2 Scenarijske usmeritve 
 
V SCENARIJU A (izhodiščnem scenariju oz. scenariju trenda) se nadaljuje 
osrediščanje vseh funkcij nacionalnega pomena v Ljubljani, s tem ostaja LUR 
regija z največjim pomenom in najpomembnejše zaposlitveno in upravno 
središče celotne države. 
 
V MOL zaradi omejene ponudbe in visokih cen stanovanj (po)ostaja življenje v 
mestu težje dosegljivo. Nova stanovanjska območja, ki se načrtujejo in 
izgrajujejo, sicer upočasnijo odseljevanje, vendar je to še vedno usmerjeno v 
zaledje MOL. Večji del delovnih mest v regiji ostaja v MOL. Večja zaposlitvena 
središča se ohranjajo v širšem centru mesta, določenih območjih ter ob 
vpadnicah in posebnih območjih ob obvoznici. Z obstoječimi in novimi 
nakupovalnimi centri v Ljubljani se vzpostavi še ostrejši boj za kupce, kar še 
poslabša oskrbo manjšega merila v mestu in zaledju. 
 
V ostalih urbanih središčih regije kot so na primer Domžale, Kamnik itd., se 
srečujejo s podobnimi težavami kot MOL. Stanovanja v poselitvenih območjih 
urbanih naselij so težje dostopna od novogradenj v njihovem zaledju. Zato se 
prebivalci v urbana naselja ne priseljujejo. Urbana središča zagotavljajo določen 
obseg delovnih mest, vendar ostaja koeficient med zaposlenimi/delovnimi mesti 
nižji kot 1, kljub temu da se na delo v ta središča vozijo tudi delavci iz zaledja. 
Poleg dnevne delovne migracije prebivalcev v Ljubljano se stara mestna jedra 
borijo še za vzdrževanje programov, ki jih na veliko bolj konkurenčen način 
ponujajo nakupovalna središča zunaj in na robu naselja, ter v Ljubljani. 
 

                                                 
9 Več o rezultatih delavnice »Demografija, poselitev, družbena infrastruktura« na spletni strani projekta 
http://rralur-prostor.uirs.si/Dogodki/Delavnice/tabid/61/language/sl-SI/Default.aspx. 
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V obmestju se nadaljuje pol organizirana gradnja, večinoma nižjih gostot. Večji 
del obmestja ne ponuja delovnih mest, kakor tudi ne osnovne oskrbe. Izjema so 
gospodarske cone, kot so Trzin in Komenda, ki zaposlujejo tako prebivalce iz 
zaledja, kakor tudi iz širše regije. Poselitev je v zaledju preredka, da bi 
omogočala ekonomski obstoj oskrbnih in storitvenih programov. 
 
 
Slika 6: Področje poselitve in prometa - scenarij A  

 
 
 
SCENARIJ B (scenarij doseganja visoke kvalitete življenja) predvideva 
razvoj policentričnega sistema poselitve na ravni države, s čimer se določene 
odločevalske funkcije v javnem sektorju nacionalnega pomena pričnejo seliti v 
ostala pomembna regionalna središča, v LUR se krepijo odločevalske funkcije v 
javnem in zasebnem sektorju evropskega pomena. 
 
V MOL aktivna stanovanjska politika uspe bistveno omejiti izseljevanje ter 
privablja nove prebivalce iz ostalih regij in tujine v ožje poselitveno območje 
mesta. V Ljubljani se nadaljuje zgoščevanje delovnih mest v regiji v današnjih 
okvirih. Obstoječi in načrtovani nakupovalni centri se razvijejo v nekoliko 
manjšem obsegu. Zaradi kritičnega odnosa in aktivnosti prebivalcev se v 
osrednjih urbanih območjih mesta izboljšuje lokalna osnovna oskrba prebivalcev. 
 
V ostalih urbanih središčih regije aktivna stanovanjska politika uspe privabiti 
nove prebivalce v urbana središča, namesto v obmestje. Določeno število 
delovnih mest se zaradi revitalizacije odpre v urbanih središčih, vendar je njihovo 
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število omejeno. Nova nakupovalna središča se usmerijo v urbana središča, s 
čimer se vzpostavi omrežje delujočih oskrbno storitvenih središč v regiji. 
 
V sistemu poselitve se krepi vloga naselij regionalnega in medobčinskega 
pomena: Kamnik, Domžale, Litija, Grosuplje, Vrhnika in Logatec. 
 
Rast obmestja se ustavi, obstoječa območja suburbanizacije se ohranjajo v 
današnjem obsegu. 
 
Gospodarske cone v regiji se upravlja na regionalnem nivoju. Ohrani se 
razpršeno omrežje gospodarskih con lokalnega pomena, na podlagi kriterijev se 
vzpostavijo še cone regionalnega in nacionalnega pomena. Pride do specializacije 
območij v regiji z določeno gospodarsko panogo ali tehnologijo. Oskrba obmestja 
ostaja ekonomsko neizvedljiva in še naprej temelji na avtomobilski povezavi z 
najbližjim oskrbno storitvenim središčem. 
 
 
Slika 7: Področje poselitve in prometa - scenarij B  

 
 
 
V SCENARIJU C (scenariju odzivanja na globalne spremembe) se na 
državni ravni razvija policentrični sistem poselitve, s čimer se določene 
odločevalske funkcije v javnem sektorju nacionalnega pomena pričnejo seliti v 
ostala pomembna regionalna središča, v LUR se krepijo odločevalske funkcije v 
javnem in zasebnem sektorju evropskega pomena. 
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V MOL aktivna stanovanjska politika in poudarek na potrebah mladih družin 
uspeta ne le ustaviti izseljevanje, temveč tudi povečati rodnost. Število 
prebivalcev v mestu se ustali in deloma tudi okrepi.  
 
Število delovnih mest v Ljubljani – predvsem v proizvodnih dejavnosti – se 
zmanjša, saj se znotraj regije pojavljajo specializirana območja, ki privabljajo 
delavce iz vse regije. Rast nakupovalnih centrov se ustavi, mesto vzpodbuja 
ponovno vzpostavitev možnosti izvajanja oskrbnih, storitvenih in drugih 
dejavnosti v okviru lokalnih centrov. 
 
V ostalih urbanih središčih regije aktivna stanovanjska politika uspe privabiti 
nove prebivalce v urbana središča iz obmestja. Ob koridorjih z odličnimi 
povezavami z javnim prometom se vzpostavijo pogoji za soseske, kjer je 
uporaba avtomobila bistveno zmanjšana (car-reduced development) oziroma se 
lastniki odpovejo posedovanju lastnega avtomobila (car-free development). 
Določeno število delovnih mest se zaradi revitalizacije odpre v urbanih središčih, 
vendar je njihovo število omejeno. Prebivalci, ki se priseljujejo delajo večinoma v 
specializiranih območjih v zaledju urbanih središč. Nova nakupovalna središča se 
usmerijo v urbana središča, s čimer se vzpostavi omrežje delujočih oskrbno 
storitvenih središč v regiji.  
 
Poleg naselij regionalnega in medobčinskega pomena se v hierarhiji naselij krepi 
tudi vloga naselij z večjim številom delovnih mest, kot so Mengeš, Medvode in 
Ivančna Gorica. 
 
V poselitvenem sistemu v obmestju pride do vzpostavitve in organizacije 
sodobnih in inovativnih zasnov naselij, kot so na primer naselja brez CO2 emisij 
(zero emission development) ali eko vasi. To so manjše skupnosti, ki aktivno 
sodelujejo pri doseganju čim večje samozadostnosti na področju oskrbe in 
storitev. V ospredju je povečanje obsega energetske in prehranske samooskrbe 
ter samozadostnosti pri zagotavljanju nekaterih storitvenih dejavnosti (napr. 
dnevno varstvo predšolskih in šolskih otrok, zdravstveno varstvo).  
 
Gospodarske cone v regiji se upravlja na medobčinski ravni. Tako pride do 
močnejšega povezovanja med sosednjimi občinami in vzpostavitve specializiranih 
območij. Ta privabljajo tudi delavce iz Ljubljane in ostalih občin. Oskrba 
prebivalstva v obmestju z bolj zahtevnimi proizvodi in storitvami je še naprej 
težavna in temelji na obisku bližnjih oskrbno storitvenih središč. 
 
 
 
 



 

 
17 

 

Slika 8: Področje poselitve in prometa - scenarij C  
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6 DRUŽBENA INFRASTRUKTURA - SINTEZNI OPIS 
ANALITIČNIH UGOTOVITEV IN SCENARIJSKE USMERITVE 
 
6.1 Sintezni opis nekaterih problemsko naravnanih analitičnih 
ugotovitev 
 
V tekstu na kratko predstavljamo izbor ključnih analitičnih ugotovitev po 
posameznih področjih družbene infrastrukture. 
 
Na področju predšolske vzgoje je prisotno pomanjkanje kapacitet za 
predšolsko vzgojo s katerim se srečuje večina občin LUR. Izgradnja vrtcev, kot 
tudi ostale družbene infrastrukture ni sledila močnemu priseljevanju v zaledje 
LUR. Pri reševanju omenjene problematike se občine praviloma ne odločajo za 
skupno sodelovanje (npr. dve ali več sosednjih občin) in investiranje v 
dograditev / izgradnjo objektov, ki bi imeli multifunkcionalni značaj in ki bi 
omogočal prilogoditev njihove fizične strukture za poznejše opravljanje drugih 
družbenih dejavnosti. 
 
Na področju osnovnošolskega izobraževanja se v LUR soočajo s problematiko 
omejenih kapacitet osnovnih šol, z izjemo MOL kjer le-te še zadoščajo. To velja 
predvsem za večino ostalih občin v LUR, ki se z omenjenim problemom soočajo 
danes, oziroma se bodo v bližnji prihodnosti. S pomanjkanjem kapacitet OŠ se 
srečujejo tiste občine, ki so glavni dotok novih prebivalcev doživele nekoliko prej 
(npr. Domžale, Medvode, Kamnik). Občine v katere so se mlade družine priselile 
v zadnjih letih zaenkrat občutijo večje pomanjkanje kapacitet vrtcev kot pa 
osnovnih šol. 
 
Na področju srednješolskega izobraževanja je prisotna koncentracija srednjih 
šol na območju MOL, ki povzroča velik pritisk z generacijo obsežnih dnevnih 
migracij dijakov. Presežek vpisanih dijakov v srednje šole na območju MOL nad 
tistimi, ki imajo v Ljubljani tudi stalno prebivališče je skoraj 11.000. Problemi 
srednješolskega izobraževanja na območju MOL so predvsem slabe povezave 
nekaterih šol z JPP, pomanjkanje učilnic, primanjkljaj rekreacijskih površin 
(notranjih in zunanjih), utesnjenost večjih lokacij v mestnem središču, 
premajhen prostor za nadaljnji razvoj nekaterih šol. Ostale občine LUR, v katerih 
se nahajajo institucije srednješolskega izobraževanja se srečujejo s prostorsko 
stisko oziroma potrebo po posodobitvi prostorov in spremljajočih objektov. 
 
Na področju visokošolskega izobraževanja problemsko izstopa prostorska 
stiska (potreba po izgradnji novih fakultet in visokih šol ter dopolnitvi mreže 
univerzitetnih programov), pomanjkanje športnih in rekreacijskih površin, slaba 
povezanost v urbanem prostoru ter slaba povezanost nekaterih lokacij s sredstvi 
JPP. Poleg tega so opazne šibke povezave med dejavnostmi visokošolskega 
izobraževanja in raziskovalnimi ter gospodarskimi dejavnostmi v regiji. 
 
Na področju izvajanja prostočasovnih dejavnosti, športa in rekreacije je za 
LUR značilno pomanjkanje zadostnih površin za izvajanje dejavnosti športa in 
rekreacije, pomanjkanje otroških igrišč v občinskih središčih z velikim številom 
novih mladih družin. Poleg tega je problem dejstvo, da javno dostopna športno-
rekreacijska mreža kot del socialne infrastrukture – zaradi izrinjanja s tržno 
donosnejšimi rabami – izginja iz prostora naselij, občin in LUR. 
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Na področju izvajanja zdravstvene dejavnosti je opaziti nazadovanje 
predvsem pri osnovni oskrbi. K prezasedenosti kapacitet ambulant in 
zdravstvenih domov je močno doprineslo tudi veliko priseljevanje novih 
prebivalcev v primestne občine. Širitev programov na primarni ravni zdravstva 
temu toku priseljevanja ni sledila, saj so bila finančna sredstva občin omejena 
oz. obseg dodeljenih sredstev ni odražal dejanskih potreb. Drugi problemi na tem 
področju so specifični predvsem za MOL. Nanašajo se na umeščanje zdravstvenih 
dejavnosti v prostor, kjer nastajajo konflikti položaji, kot npr. Klinika v Rožni 
dolini v stanovanjskem okolju brez ustrezno urejenih odprtih, predvsem zelenih 
površin, zgoščevanje in problem prometa v območjih namenjenih pretežno 
zdravstveni oskrbi (širši predel kliničnega centra) ter pomanjkanje nemotečih 
osrednjih in mestotvornih programov v območju oziroma ob območju klinik. 
 
Na področju socialnega varstva je zaznati veliko povpraševanje po storitvah 
namenjenih oskrbi starejših. Potrebe starejših ljudi po zmogljivostih v domovih 
na območju LUR v bistveno presegajo povpraševanje. Primerjava med 
kapacitetami domov starejših občanov v občinah LUR ter številom čakajočih 
upravičencev je pokazala, da število čakajočih za 75% presega kapacitete. S 
problemom zagotavljanja oskrbe starejšim (stanovanjska in druge storitve) se 
srečuje večina občin LUR. Številne občine zato načrtujejo novogradnje ali širitve 
obstoječih domov starejših občanov in/ali gradnjo varovanih stanovanj. Nekatere 
izmed občin (Komenda, Lukovica) načrtujejo oskrbo starejših s sodobnejšimi 
pristopi kot je npr. izgradnja medgeneracijskih središč. 
 
Na področju kulture je izpostavljen problem premajhne povezanosti kulturnih 
organizacij kar vpliva na slabšo dostopnost in ponudbo vrhunskih kulturnih 
dogodkov. Največja koncentracija kulturnih institucij nacionalnega, regionalnega, 
mestnega in lokalnega pomena je v MOL. Pretežno so koncentrirane v središču 
Ljubljane in njegovi neposredni bližini. Številne druge občine v LUR imajo 
zanimive kulturne programe in prireditve lokalnega pomena in kulturna društva, 
posamezne (Špas teater Mengeš, Poletno gledališče Studenec, Kulturni dom 
Domžale) pa lokalni pomen tudi prekašajo in so znane tudi na državnem nivoju. 
Poleg problema pomanjkanja finančnih sredstev za investicije ter za izvajanje 
programov nasploh, je prisoten problem prešibke promocije in slabega 
povezovanja tako med občinami kot tudi po posameznih področjih. Številni 
potenciali za razvoj, med drugim tudi za razvoj kulturnega turizma, ostajajo še 
neizkoriščeni.  
 
Na področju javne uprave je opazna izrazita koncentracija v območju MOL 
(sočasna koncentracija in hkrati razpršenost v območju mestnega središča). V 
območju izven MOL so v okviru upravnih enot v posameznih občinskih središčih 
enote in izpostave ministrstev in drugih organov. Dostopnost storitev se z 
uvajanjem projekta E-uprava sicer izboljšuje, vendar se obseg in kvaliteta 
ponudbe storitev med občinami še vedno močno razlikujeta in jih je potrebno 
izboljšati. 
 
 
Nekatere izbrane ključne ugotovitve s tematske delavnice »Demografija, poselitev, družbena 
infrastruktura«, ki je potekala 28. 1. 2009 v Ljubljani 

Pomanjkljivosti/grožnje: 
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 Velike težave/stres za starše, ki nimajo možnosti vključitve otrok v vrtec. 
 Otroci, ki niso vključeni v vrtec, so prikrajšani – igre, ure pravljic ipd. 
 Obstoj zakonskih omejitev za udejanjanje alternativnega varstva starejših ljudi. 
 
Prednosti/priložnosti: 

 Povezava alternativnih oblik varstva s podjetniškim vidikom – razširitev nabora izobrazbenih 
profilov pri varstvu otrok. 

 Medgeneracijski center kot pozitiven primer reševanja problematike (občina Komenda). 
 Vključevanje kulture v turistično ponudbo LUR10. 

 
 
6.2 Scenarijske usmeritve 
 
SCENARIJ A (izhodiščni scenarij oz. scenarij trenda) predvideva 
zagotavljanje ustreznega števila mest za varstvo predšolskih otrok v občini 
bivanja ter zagotavljanje otroških igrišč in drugih odprtih javnih površin, ki bolje 
sledi toku priseljevanja (izgradnjo financirajo občine). Obenem predvideva 
zagotavljanje ustreznega števila mest in kakovosti osnovnega šolstva v kraju 
bivanja oziroma občini, ter povezave z dejavnostmi pomembnimi za lokalna in 
občinska središča (športne, kulturne dejavnosti). Novi srednješolski centri se v 
omejenem obsegu izgrajujejo v nekaterih središčih medobčinskega pomena 
(Vrhnika, Logatec, Grosuplje). 
 
Zdravstvene institucije, ki zagotavljajo kakovostne zdravstvene storitve na 
sekundarni in terciarni ravni (diagnostični centri in specialistično zdravljenje), so 
koncentrirane na območju MOL. Zdravstvene storitve primarne ravni se 
zagotavljajo na ravni občin. 
 
V občinah se dopolnjuje in izboljšuje ponudba primernih bivalnih pogojev in 
oskrbe starejših ljudi, širijo se obstoječi domovi za starejše, zgradi se manjše 
število novih domov (Borovnica, Dragomer, Brezovica, Dobrova, Ig, Škofljica, 
Šmartno pri Litiji, Domžale, Mengeš, Trzin). V sklopu ali bližini novih domov se 
gradijo varovana stanovanja (Šmartno pri Litiji, Domžale, Dobrova- Polhov 
Gradec: Dobrepolje) in manjše število medgeneracijskih centrov (Komenda in 
Lukovica). Obenem se v občinskih središčih zagotavlja pomoč na domu in bližnji 
okolici. 
 
V občinskih centrih in središčih medobčinskega pomena se razvijajo kulturne 
institucije, predvsem lokalnega pomena. V MOL se izboljša kulturna ponudba v 
posameznih objektih (Kolizej, Opera), kjer se občasno izvajajo prireditve z 
mednarodnim pomenom. 
 
Razvoj športnih dejavnosti poteka v obstoječih objektih (šole, športni centri). V 
MOL se udejanjajo veliki športni objekti nacionalnega in regionalnega pomena 
(npr. obnova Plečnikovega stadiona in izgradnja stadiona Stožice) za prireditve z 
večjim številom udeležencev. 
 
Dostopnost storitev državne in javne uprave se nekoliko izboljša z izgradnjo 
nekaterih novih upravnih centrov (Vrhnika, Logatec) ki se vzpostavijo v okviru 
javno-zasebnega partnerstva. Poleg upravnih storitev imajo tudi komercialni 
                                                 
10 Več o rezultatih delavnice »Demografija, poselitev, družbena infrastruktura« na spletni strani projekta 
http://rralur-prostor.uirs.si/Dogodki/Delavnice/tabid/61/language/sl-SI/Default.aspx. 
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program. Dostopnost storitev se izboljša tudi s širitvijo oz. izboljšanjem e-
uprave. 
 
V regiji poteka izgradnja verskih objektov za različne veroizpovedi skladno s 
potrebami in možnostmi različnih verskih skupnosti. 
 
 
Slika 9: Področje družbene infrastrukture - scenarij A  

 
 
 
V SCENARIJU B (scenariju doseganja visoke kvalitete življenja) se 
zagotavljajo, usklajujejo in povezujejo kapacitete in potrebe po predšolski vzgoji 
znotraj LUR (uvajajo se kompenzacije med občinami). Zagotavljanje otroških 
igrišč in drugih odprtih javnih površin sledi toku priseljevanja (izgradnjo delno 
financirajo investitorji novih stanovanjskih območij). Obstaja večja stopnja 
povezanosti osnovno- in srednješolskih centrov znotraj LUR ter njihove navezave 
na športne in kulturne dejavnosti. V občinskih središčih se zgradi več novih 
srednješolskih centrov (poleg Logatca in Grosuplja še v Medvodah in Litiji). 
Razvoj novih srednješolskih centrov, ki se razvijajo in navezujejo skladno z 
gospodarsko usmeritvijo posameznih območij, spodbuja nadaljnjo krepitev vloge 
medobčinskih središč. Visokošolske institucije so med seboj povezane. Nove 
vsebine oziroma kapacitete se umeščajo v bližini obstoječih ter tako izboljšujejo 
njihove mestotvorne funkcije in vpliv. Obenem se smiselno povezujejo z ostalimi 
javnimi programi. Razviti so univerzitetni centri, raziskovalne in aplikativne 
infrastrukture (npr. Politehnika Ljubljana s programi naravoslovno-tehnične 
smeri, Center umetnostnih akademij z navezavo na kulturne institucije), ki 
pripomorejo k promociji Ljubljane kot univerzitetnega mesta. 
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Primarne zdravstvene storitve tudi na območju izven MOL dopolnjuje mreža 
sekundarne ravni. Nekatere diagnostične in specialistične ambulante se umeščajo 
v prostor večjih medobčinskih središč oziroma v okolje s posebnimi prostorskimi 
danostmi. Razvoj sekundarne in terciarne ravni zdravstva zadostuje potrebam 
regije in države. Oskrbo dopolnjujejo nove storitve kot so telemedicina, 
telefarmacija, strokovni internetni forumi. 
 
V tem scenariju se razvijajo nove oblike varstva in bivanja starejših ljudi, 
nastajajo domovi ki ponujajo različne oblike oskrbe, širi se obseg varovanih 
stanovanj, razvija se pomoč na domu in pomoč na poziv na celotnem območju 
regije, stanovanja se prilagajajo potrebam starejših prebivalcev. 
 
Pomembne obstoječe (Cankarjev dom, Opera) in nove kulturne institucije 
(NUK+CTK, Kolizej) še naprej razvijajo svoje dejavnosti. Kakovost in 
specializacija ponudbe je povečana, v njih poteka izvedba kulturnih prireditev 
mednarodnega pomena. Zgrajen je reprezentativni kulturni objekt (center 
sodobnih umetnosti), ki pripomore k izboljšanju kulturne ponudbe in 
prepoznavnosti glavnega mesta in države. Za večje kulturne prireditve se 
vzpostavijo tudi prostori za prireditve na prostem (npr. Sotočje). V povezavi z 
razvojem izobraževanja in kulture se pospešujejo kongresne in sejemske 
dejavnosti. 
 
Z umestitvijo novih medobčinskih športnih centrov je zagotovljena enaka 
dostopnost v vseh delih regije. Razvoj športnih aktivnosti v sodelovanju s 
šolskimi centri in ob podpori občin. Razvijajo se veliki športni objekti za prireditve 
z večjim številom udeležencev (obnova Plečnikovega stadiona in izgradnja 
stadiona Stožice) in športni centri za manjše število udeležencev. Poleg tega se 
razvijajo območja v katerih prihaja do povezovanja vrhunskih in rekreativnih 
vsebin (Trnovsko predmestje, Sotočje, Podutik). 
 
Upravni centri, v okviru katerih so tudi komercialne storitve (zasebni investitorji), 
se vzpostavijo v središčih regionalnega pomena in večini medobčinskih centrov.  
 
V regiji poteka izgradnja verskih objektov za različne veroizpovedi skladno s 
potrebami in možnostmi različnih verskih skupnosti. 
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Slika 10: Področje družbene infrastrukture - scenarij B  

 
 
 
V SCENARIJU C (scenariju odzivanja na globalne spremembe) je usklajeno 
zadovoljevanje potreb po varstvu predšolskih otrok znotraj LUR, dopolnjevanje 
ponudbe vrtcev z drugimi alternativnimi oblikami (varuške, manjše skupine 
otrok, varstvo otrok v sklopu večjih gospodarskih subjektov). Dejavnosti 
predšolskega varstva so povezane z dejavnostmi osnovnih šol, obe dejavnosti pa 
se povezujejo z različnimi dimenzijami bivanja v soseskah in ostalih 
stanovanjskih območjih. Objekti namenjeni predšolskemu in osnovnošolskemu 
izobraževanju so multifunkcionalni in se lahko prilagajajo spreminjajočim se 
potrebam prebivalstva. Investitorji v zasebnem sektorju »vračajo« pretekla 
vlaganja javnega sektorja v družbeno infrastrukturo z zagotavljanjem 
izboljševanja in dopolnjevanja obstoječe infrastrukture (npr. gradnja otroških 
igrišč in drugih odprtih javnih površin na različnih območjih mesta, glede na 
potrebe). 
 
Srednje šolstvo je delno decentralizirano in povezano z gospodarskimi in 
raziskovalnimi dejavnostmi, ki imajo potrebe po določenih kadrih (štipendiranje). 
Zgrajenih je več novih srednješolskih centrov, ki se povezujejo z gospodarskimi 
dejavnostmi in visokim šolstvom ter raziskovanjem (središča regionalnega 
pomena in medobčinska središča).  Podobno velja za visoko šolstvo oziroma 
raziskovalne institucije, ki se razvijajo v povezavi in sodelovanjem z 
gospodarstvom. 
 
Vzpostavljeno je univerzitetno središče - koordinacijski center za visokošolsko, 
raziskovalno in aplikativno infrastrukturo, ki spodbuja sodelovanje med 
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izobraževalnimi in raziskovalnimi institucijami in usklajuje delo centrov, ki so 
locirani razpršeno in se vežejo na obstoječe gospodarske subjekte ali prostorske 
danosti (npr. raziskovalni inštitut za kmetijstvo - biotehniške znanosti v Logatcu 
in v Domžalah, umetniške akademije in kulturne institucije, športna akademija in 
univerzitetni športni center). 
 
Osnovno zdravstveno oskrbo dopolnjujejo specialistični in diagnostični centri, ki 
so vezani na posebne prostorske oziroma klimatske značilnosti (Snovik, Rakitna, 
Dobrova-Polhov Gradec). Zdravstvena oskrba je dopolnjena z novimi sodobnimi 
storitvami. Razvite so dejavnosti »e-zdravja«, ki s širšo uporabo komunikacijskih 
in informacijskih tehnologij zagotavlja učinkovitejšo javno zdravstveno storitev, 
svetovanje in usmerjanje v regiji. Zdravstvene institucije sekundarne in terciarne 
ravni zagotavljajo visoko kvalitetno oskrbo in delujejo povezano s sorodnimi 
institucijami v regiji oziroma v sosednjih državah. 
 
Omogočeno je sobivanje in sodelovanja različnih generacij. Stanovanjska 
območja imajo uravnoteženo demografsko strukturo, ki omogoča sodelovanje in 
medsebojno nudenje pomoči med generacijami ter omogoča čim daljše 
kakovostno samostojno življenje starejših. Obstajajo različni nivoji pomoči: 
občasna pomoč, medgeneracijski centri, varovana stanovanja, domovi in 
prilagojena gradnja. Deluje osrednji državni center za starejše, ki nudi strokovno 
podporo ostalim centrom in institucijam v državi. Obstajajo posebni zdravstveni 
in negovalni programi ter dodatne aktivnosti za starejše in socialno ogrožene 
skupine (izobraževanje, umetniške dejavnosti, športne aktivnosti, preživljanje 
časa v naravi, omogočanje »izmenjave« med različnimi centri po državi (podoben 
princip delovanja kot so Centri za šolske in obšolske dejavnosti) ). Navezujejo se 
tudi na dejavnost in ponudbo specialističnih centrov Snovih, Rakitna, Dobrova-
Polhov Gradec). 
 
Razvitost kulturnih institucij (CD, Opera, NUK+CTK, SNG, Lutkovno gledališče in 
drugih) je na evropski ravni. Povečana je njihova kakovost in prepoznavnost, 
specializacija ponudbe, navezava na tradicionalno uveljavljene dogodke 
(festivali), izkoriščajo se zanimivi in kakovostni ambienti za kulturne prireditve 
(Ljubljanski grad, drugi gradovi in prizorišča v naravnem okolju, ki pridobijo 
specializirane funkcije in prepoznavnost). Kulturne institucije v LUR se z visoko 
kvalitetno ponudbo enakovredno vključujejo v mrežo evropskih kulturnih 
institucij. 
 
Spodbuja se zdrav način življenja ter ukvarjanje s športom in rekreacijo kot 
način življenja. Športni objekti se urejajo v prepletu z drugimi funkcijami. 
Lokalne skupnosti imajo aktivno vlogo pri ustvarjanju bivalnega okolja, ki 
podpira zdrav način življenja in rekreacije oziroma fizičnih dejavnosti, kar 
pripomore k izboljšanju zdravstvenega stanja prebivalcev. Zasebni sektor aktivno 
sodeluje pri spodbujanju zdravega načina življenja zaposlenih. Podrobne 
utemeljitve in usmeritve so v dokumentih o delavnici "Zdravje in rekreacija" (na 
spletni strani projekta) ter integralnem poročilu o ključni aktivnosti št. 5. 
 
Razvoj športnih objektov je vezan na naravne danosti prostora in potrebe v regiji 
ter omogoča izvedbo prireditev na evropski in svetovni ravni. Vsi športni objekti 
so umeščeni v prostor na način, ki omogoča nadaljnji razvoj in dostopnost z JPP 
(Stožice, Trnovsko predmestje, Sotočje, Podutik, športno poslovni parki...). 
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Zagotovljen je enakomeren dostop do storitev državne in javne uprave, tako z 
vstpostavitvijo novih upravnih centrov, kot z izboljšanjem dostopnosti in dvigom 
ravno znanja za dostop do storitev državne in javne uprave.  
 
V regiji poteka izgradnja verskih objektov za različne veroizpovedi skladno s 
potrebami in možnostmi različnih verskih skupnosti, ki pri prostorski umestitvi in 
gradnji upoštevajo načela trajnosti in energetske učinkovitosti. 
 
 
Slika 11: Področje družbene infrastrukture - scenarij C  
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7 PROMET - SINTEZNI OPIS ANALITIČNIH 
UGOTOVITEV IN SCENARIJSKE USMERITVE 
 
7.1 Sintezni opis nekaterih problemsko naravnanih analitičnih 
ugotovitev 
 
Problematiko razvoja LUR na področju prometa označujejo naslednji dejavniki: 

 Prostorska monocentričnost, ki metropolitanskost regije omeji zgolj na 
območje MOL, s čimer je po eni strani onemogočen razvoj prestolničnih 
funkcij evropskega pomena, ki je v danih razmerah mogoč le v obliki 
somestja. Po drugi strani pretirana koncentracija prometnih tokov, ki je 
usmerjena v Ljubljano, mesto hromi in duši. Povzroča nedostopnost, več 
nesreč, slabše okoljske razmere in druge nevšečnosti.  

 Neprimerna raba površin, njihova razmestitev in gostota prav tako vplivajo na 
slabšanje razmer. Pospeševanje razvoja zlasti trgovskih dejavnosti, ki 
zahtevajo veliko parkirišč in izrazito spodbujajo rabo osebnega avtomobila, 
preprečuje večjo vlogo javnega potniškega prometa, tudi v razmerah, ko bi bil 
ta dovolj zmogljiv in kakovosten. Zlasti pa še tedaj, ko so locirana v 
območjih, kjer ni pričakovati zmogljivejšega javnega prometa.  

 Nekonkurenčnost medkrajevnega, primestnega in mestnega javnega 
potniškega prometa ne omogoča resnične izbire prometnega sredstva in 
povzroča izključno odvisnost od osebnega avtomobila. Poleg tega poslabšuje 
razmere na cestah z vsemi znanimi negativnimi prostorskimi in okoljskimi 
posledicami.  

 Vse to pelje k postopnem odmiranju tkiva ljubljanskega urbanega jedra, s 
tem pa tudi nazadovanje celotne LUR.  

 
Vsi trije scenariji vključujejo naslednje projekte novih in nadgradnjo obstoječih 
cestnih odsekov: 

 Širitev avtocestnega obroča okrog Ljubljane na 6 pasov. 
 Širitev cest Domžale – Zadobrova, Grosuplje – Malence in Vrhnika – Kozarje 

na 6 pasov. 
 Želodnik – Mengeš - Vodice z obvoznico Mengeš. 
 Obvoznica Trzin s podaljškom do novega priključka Študa. 
 Nova cesta Jeprca - Stanežiče - Brod. 
 Severna tangencialna povezava Brod - Šentjakob in povezava Brod – Stegne. 
 Obvoznica v Vrhniki. 
 Obvoznica Škofljica. 
 Obvoznica Višnja Gora. 
 Obvoznica Ivančna Gorica. 
 Obvoznica Šentvid pri Stični. 
 Obvoznica Litija. 
 
 
7.2 Scenarijske usmeritve 
 
Za SCENARIJ A (izhodiščni scenarij oz. scenarij trenda) (glej sliko 6) je 
značilno nadaljevanje pospešenega posodabljanja in izgradnje cestne 
infrastrukture in infrastrukture zračnega prometa ob neustreznem upoštevanju 
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eksternih stroškov tovrstnega prometa kar na vpliva njihovo nadaljnje prikrito 
subvencioniranje. 
 
Logistični in distribucijski centri se neusklajeno načrtujejo kar povzroča 
razpršitev te dejavnosti, daljšanje in obremenjevanje prometnih poti ter 
povečevanje prometnih stroškov, kar negativno vpliva na konkurenčnost in 
učinkovitost gospodarstva LUR in celotne države. 
 
Vzpostavi se 4. razvojna os , katere hrbtenico predstavlja cestna povezava med 
Ljubljano-Škofjo Loko-Cerknim-Tolminom. 
 
Razvoj prometne infrastrukture je prednostno usmerjen v dopolnjevanje 
cestnega omrežja, saj le ta zagotavlja dobro dostopnost vseh prebivalcev. 
 
Omrežje je dopolnjeno z delom novega (avto)cestnega obroča, ki prevzema 
predvsem tranzitni promet in tako razbremeni ljubljanski avtocestni obroč. 
 
Splošna parkirišča se na obeh ravneh gradijo ekstenzivno (skladno z obstoječimi 
načrti). Parkirišča parkiraj in se pelji se organizirajo le v omejeni količini, in sicer 
samo na mestnem obrobju. 
 
Poleg izboljšanja regionalnega javnega potniškega prometa, ki še naprej 
večinoma temelji na avtobusu, se tudi v Ljubljani uredi kakovostnejši javni 
potniški promet, ki temelji le na avtobusih, toda na rumenih pasovih. 
 
Razvoj javnega potniškega prometa poteka počasi in učinkovito povezuje le 
območja poselitve z dovolj veliko gostoto. 
 
Razvoj železniškega omrežja temelji na prenovi obstojih s strani potnikov najbolj 
zasedenih prog. Obstoječe omrežje se s posodobitvami prilagodi za hitrosti do 
160 km/h. Edina večja nadgradnja sistema je nov tir v smeri Ljubljana – Kranj – 
Jesenice, ki je tudi prilagojen za hitrosti do 160 km/h. 
 
Vzpostavi se proga za visoke hitrosti11 v smeri Benetke – Trst – Ljubljana - 
Zagreb s postajo v Ljubljani. 
 
Regija je dobro povezana z Letališčem Jožeta Pučnika in Luko Koper s cestno in 
železniško povezavo. 
 
Kolesarsko omrežje v regiji temelji na omrežju rekreacijskih poti. Ustrezno 
omrežje kolesarskih poti je zagotovljeno le v Ljubljani. 
 
 

                                                 
11 Razlikovati je treba med visokimi hitrostmi  za potniški in tovorni promet: potniški nad 300 km/h, tovorni do 
250 km/h.. Zaradi motfoloških značilnosti  JV Slovenije, Krasa, hidrogeoloških in naravovarstvenih omejitev v 
JZ Sloveniji ter višinske razlike med Trstom in Divačo doseganje navedenih hitrosti med Trstom in Ljubljano ne 
bo mogoče. To pomeni da na tem odseku proge za visoke hitrosti ne bo: Zgraditev predora med Trstom in 
Ljubljano skozi Kras pa je bila odsvetovana v okviru projekta ALPENCORS, 
http://www.alpinespace.org/alpencors.html. Rešitev je mogoče iskati  v ločitvi  tras za potniški  (Benetke-
Videm-Gorica/Nova Gorica-Vipava-Ljubljana) in tovorni promet (Trst/Koper-Sežana/Divača-Ljubljana), pri 
čemer bi  se v potniškem prometu lahko dosegle hitrosti 300 km/h (odvisno od razdalje med postajališči), ter 
160 km/h  v tovornem prometu (po posodobitvi  in dograditvi infrastrukture). 
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V SCENARIJU B (scenariju doseganja visoke kvalitete življenja) (glej sliko 
7) je uveljavljena enakomernejša finančna obremenitev (ob upoštevanju 
eksternih stroškov) različnih prometnih podsistemov po načelu, da “vsak 
prometni podsistem plača stroške (škodo), ki jih dejansko povzroča”. 
 
Vzpostavljen je osrednji logistični in distribucijski center v LUR državnega 
pomena. Obenem obstajajo prometno-politični ukrepi za njegov nadaljnji razvoj 
ter za dvig konkurenčnosti kombiniranega prometa in vzpostavljanje 
nepretrganih prometnih verig. 
 
Cestno omrežje je dopolnjeno z manjkajočimi povezavami, ki so delno nadgradile 
preobremenjene povezave. 
 
Splošna parkirišča so zgrajena le v omejeni količini, ki je manjša kot pri scenariju 
A. Parkirišča parkiraj in se pelji so zgrajena na ljubljanskem obrobju in v 
regionalnem zaledju, in sicer v količini, ki nadomešča primanjkljaj pri splošnih 
parkiriščih. 
 
Glavni poudarek na razvoju prometa v regiji je na javnem potniškem prometu. V 
okviru razvojnih smeri z zgoščeno poselitvijo so vzpostavljeni koridorji z visoko 
zmogljivim javnim potniškim prometom. Scenarija B in C upoštevata (integrirata) 
tudi spremembe, ki jih bo prinesla izvedba ukrepov projekta CIVITAS ELAN, in 
sicer: 

 ukrep 2.1: Integriran visoko kakovosten mobilnostni koridor Stožice-
Barjanska, 

 ukrep 3.1: Uvedba takse za vožnjo v centru mesta in povzročanje prometnih 
zastojev, 

 ukrep 4.6: Uvedba celostne kolesarske strategije, 
 ukrep 4.9: Novelacija trajnostnega urbanega prometnega plana, 
 ukrep 7.2: Uvedba trajnostnega prometa blaga v Ljubljani, 
 ukrep 8.5: Uvedba elektronske in integrirane vozovnice v JPP (integracija LPP 

in SŽ). 
 
Uveden je visokokakovostni primestni železniški javni promet, ki je temeljni 
nosilec primestnega javnega prometa, avtobus pa predstavlja njegovo dopolnilo. 
Tudi v Ljubljani je uveden visokokakovostni mestni tirni sistem javnega prometa, 
ki poteka po lastnem vozišču. Mestni in primestni sistem javnega prometa sta 
združena v integralno celoto.  
 
Razvoj železniškega omrežja temelji na prenovi obstoječih prog in dopolnitvi 
omrežja z novimi regionalnimi povezavami v smereh poselitvenih zgostitev. 
Obstoječe omrežje se s posodobitvami prilagodi za hitrosti do 160 km/h. Poleg 
novega tira proti Kranju, se sistem nadgradi še s progo proti Vrhniki, ki je 
namenjena predvsem regionalnemu potniškemu prometu. 
 
Vzpostavi se proga za visoke hitrosti v smeri Benetke – Trst – Ljubljana - Zagreb 
s postajo v Ljubljani, ter dodatna smer proge za visoke hitrosti v smeri Ljubljana 
– Beljak - Muenchen.  
 
Regija je dobro povezana z Letališčem Jožeta Pučnika in Luko Koper s cestno in 
železniško povezavo. 
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Kolesarsko omrežje v regiji temelji na omrežju rekreacijskih poti in njihovi 
povezanosti z lokalnimi kolesarskimi omrežji v urbanih naseljih. Usmeritve za 
povezovanje so v integralnem poročilu o ključni aktivnosti št. 5. 
 
 
Za SCENARIJ C (scenariju odzivanja na globalne spremembe) (glej sliko 8) 
je značilno upoštevanje vseh, tudi eksternih prometnih stroškov in temu 
primerno oblikovanje cen prometnih storitev ter izračun stroškov prometne 
infrastrukture. 
 
Osrednji logistični in distribucijski center v LUR državnega pomena se mreži z 
ostalimi logističnimi in distribucijskimi centri v Sloveniji in širše. Oblikovani so 
prometno-politični ukrepi v podporo kombiniranemu prometu in vzpostavljanju 
nepretrganih prometnih verig, ki pozitivno vplivajo na enakomerno 
obremenjenost prometnega sistema ter predvsem na gospodarsko 
konkurenčnost. 
 
Vlaganje v izgradnjo in vzdrževanje posamezne prometne infrastrukture poteka 
na podlagi veljavnih strateških dokumentov (poudarek na trajnostnih oblikah 
prometa, torej poleg javnega potniškega prometa tudi na nemotoriziranih 
oblikah). 
 
Cestno omrežje je dopolnjeno z manjkajočimi povezavami, preobremenjene 
povezave so delno nadgrajene.  
 
Splošna parkirišča so zgrajena v manjšem obsegu in jih je bistveno manj kot pri 
scenariju B. Določen je maksimum dovoljenih parkirišč, ki ne sme biti presežen. 
Parkirišča parkiraj in se pelji so tudi v tem scenariju zgrajena na mestnem 
obrobju in v regionalnem zaledju, toda v maksimalnem obsegu. 
 
Prometno omrežje je dopolnjeno z delom novega (avto)cestnega obroča, ki 
omogoča hitro in neposredno povezavo med urbanimi središči v regiji s sredstvi 
javnega potniškega prometa. 
 
Razvoj železniškega omrežja temelji na prenovi obstojih prog in dopolnitvi 
omrežja z novimi regionalnimi povezavami. Obstoječe omrežje se s 
posodobitvami prilagodi za hitrosti do 160 km/h. Poleg novega tira proti Kranju, 
se sistem nadgradi še s progo proti Vrhniki, ki je namenjena predvsem 
regionalnemu potniškemu prometu. 
 
Vzpostavi se proga za visoke hitrosti v smeri Benetke – Trst – Ljubljana - Zagreb 
s postajo v Ljubljani, ter dodatni smeri proge za visoke hitrosti v smeri Ljubljana 
– Beljak – Muenchen in Ljubljana – Maribor – Gradec – Dunaj. 
 
Uveden je visokokakovostni primestni oziroma regionalni železniški javni promet, 
ki je temeljni nosilec tega prometnega sistema. Avtobus je njegovo dopolnilo. 
Prav tako je tudi v Ljubljani zgrajen visokokakovostni mestni tirni sistem javnega 
potniškega pometa na lastnem vozišču. Oba sta združena v integralno celoto.  
 
Regija je dobro povezana z Letališčem Jožeta Pučnika in Luko Koper s cestno in 
železniško povezavo. 
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Kolesarsko omrežje v regiji temelji na omrežju rekreacijskih poti in njihovi 
povezanosti z dobro razvitimi lokalnimi kolesarskimi omrežji, ki povezujejo 
stanovanjska območja z oskrbo in zaposlitvenimi središči. Usmeritve za 
povezovanje so v integralnem poročilu o ključni aktivnosti št. 5. 
 
Vzpostavi se plovnost reke Ljubljanice od Vrhnike do Zaloga. Ta poleg turistične 
in rekreacijske ponudbe omogoča tudi vzpostavitev atraktivne in učinkovite JPP 
povezave med pomembnimi točkami v Ljubljani in ostalih občinah ob reki. 
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8 KRAJINA - SINTEZNI OPIS ANALITIČNIH 
UGOTOVITEV IN SCENARIJSKE USMERITVE 
 
8.1 Sintezni opis nekaterih problemsko naravnanih analitičnih 
ugotovitev 
 
V tekstu na kratko predstavljamo izbor ključnih analitičnih ugotovitev po 
posameznih dejavnostih, ki temeljijo na rabi naravnih danosti in okoljskih 
kakovosti. 
 
Za področje kmetijstva v LUR je značilno, da kmetijske površine pokrivajo 
skupaj z gozdom večji del prostora regije in s tem pomembno sooblikujejo 
krajinsko podobo. Kmetijstvo je dejavnost, ki ima izrazito več funkcionalno vlogo 
v prostoru. Vloga kmetijstva danes in v prihodnosti presega ožji okvir svoje 
dejavnosti in pomembno prispeva k razvoju drugih dejavnosti, kot so turizem, 
poselitev, ohranjanje kulturne krajine, varstvo biotske raznovrstnosti itd. 
 
Za področje gozdarstva v LUR je značilna prisotnost dokaj naravno ohranjenih 
gozdov, ki omogočajo razvoj vseh funkcij gozdov. Z razvojnega vidika veliki 
gozdni kompleksi omogočajo tako razvoj turizma in rekreacije v naravnem 
okolju, kot tudi gospodarsko izkoriščanje gozda – tako za potrebe industrije, kot 
tudi za izrabo lesne biomase za ogrevanje, tudi zaradi vedno dražjih ostalih 
energentov. 
 
Za področje rekreacije v naravnem okolju v LUR je značilno, da ima LUR – 
kljub svoji legi na stičišču prometnih koridorjev in največjemu slovenskemu 
urbanemu območju – ohranjeno naravno zaledje, ki ga je mogoče izkoristiti za 
različne oblike rekreacije. Območja, ki so najbolj ustrezna za vsakodnevno 
preživljanje prostega časa v naravnem okolju se nahajajo na celotnem območju 
LUR, na naravno bolj ohranjenih in doživljajsko pestrih območjih. Obširna 
območja ponujajo možnosti zagotoviti kakovostno rekreacijo v naravi različnim 
interesnim skupinam prebivalstva. 
 
Na področju varstva narave v LUR imajo naravno ohranjena območja velik 
pomen za rekreacijo, varstvo naravnih virov, strukturiranje podobe krajine, za 
klimatske razmere, blažitev posledic naravnih in drugih nesreč ipd. Prednost 
regije so obsežna območja naravne in kulturne krajine z veliko zgostitvijo 
naravnih vrednot, velikim številom različnih, razmeroma dobro ohranjenih 
habitatnih tipov, biotsko pestrostjo, velikim številom parkov, gosto mrežo 
vodotokov, ki imajo pomembno ekološko in rekreativno vlogo, z raznolikim 
obvodnim prostorom, ki ponuja številne možnosti za različne rabe in ureditve. 
 
Na področju varstva kulturne dediščine in prepoznavnih značilnosti 
krajine v LUR se stopnjuje potreba po ohranjanju regionalne identitete in s tem 
prepoznavnost naravnih in kulturnih značilnosti krajine. Potenciali prostora za 
varstvo kulturne dediščine in prepoznavnih značilnosti krajine so največji na 
območjih, ki so opredeljena kot območja izjemne krajine in v območjih s 
poudarkom na kulturni dediščini z visoko pričevalno in spomeniško vrednostjo. 
 
Na področju varstva vodnih virov v LUR se ugotavlja vse večja obremenjenost 
okolja z raznimi onesnaževali na eni strani ter vedno večje potrebe po kakovostni 
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pitni vodi. Tudi v LUR postaja varstvo vodnih virov pomembno področje varstva 
okolja in je ena ključnih prioritet prostorskega razvoja LUR. 
 
 
Nekatere izbrane ključne ugotovitve s tematske delavnice »Narava in vode«, ki je potekala 12. 2. 
2009 v Termah Snovik v Lazah v Tuhinjski dolini 
 
Zaključki razprave: 

 Območja Natura 2000 bi bilo potrebno ponovno preveriti – potrebna bi bila revizija postopkov 
pri določanju območij Natura 2000. 

 Območja Nature naj se prostorsko zmanjšajo, obenem pa naj se pokrivajo s poplavnimi 
območji. 

 Narava je ogrožena tudi zato, ker za vzdrževanje zavarovanih območij ni sistemskih rešitev. 
 Na nivoju države niso bili pripravljeni instrumenti za vzdrževanje zavarovanih območij in 

načrtovanje dejavnosti. Gre predvsem za sektorsko delovanje, pri čemer določila in usmeritve 
niso vedno jasne, so presplošne. 

 Probleme z vodami smo ustvarili sami z razvojem, poselitvijo ipd. 
 Kmetijska dejavnost vpliva na kvaliteto vode, potrebno je prilagajanje kmetijstva, npr. na 

Ljubljanskem barju je potrebno ozaveščanje kmetov in prilagajanje dejavnosti. 
 Rekreacija naj se umešča na vodne površine umetnega nastanka, naravne površine naj se 

ohranjajo12. 

Opomba: Določnejše usmeritve za prostorski razvoj oziroma prihodnjo rabo prostora v LUR, ki 
izhajajo iz ocene skladnosti modelov ustreznosti prostora - potenciali (ključna aktivnost št. 1) in 
dejanskega stanja v prostoru (terenski ogledi v okviru SPVO), so izpeljane iz bilance kje so 
potenciali slabo/premalo izkoriščeni ter kje je sedanja raba presegla potenciale. Usmeritve in 
predlogi so dani za kmetijstvo, rekreacijo, zdravje in varstvo narave; podrobnosti so v integralnem 
poročilu za ključno aktivnost št. 5. 
 
 
8.2 Scenarijske usmeritve 
 
V SCENARIJU A (izhodiščnem scenariju oz. scenariju trenda) se LUR 
predstavlja kot najrazvitejša regija v državi z razmeroma dobro ohranjenim 
naravnim okoljem, predvsem v hribovitejših predelih regije. Razvojne dejavnosti 
so locirane pretežno na ravninskih predelih (poselitev, poslovne cone, 
kmetijstvo).  
 
Scenarij predvideva nadaljevanje razpršenega vzorca pozidave, tako poselitve 
kot tudi drugih dejavnosti. Izraženo je sektorsko upravljanje s prostorom. Ukrepi 
posameznih sektorjev so si med seboj v neskladju ali se podvajajo. Zagovarjanje 
zgolj lokalnih interesov zavira razvoj regije, s tem pa tudi razvoj podeželja. 
Posledica takšnega delovanja je polarizacija in neuravnotežena raba prostora. 
 
V kmetijstvu se intenzivno izrablja zemljišča v nižinskih in ravninskih predelih 
regije, za hribovitejše predele je značilna ekstenzivna raba kmetijskih zemljišč. 
Kmetijska zemljišča v hribovitejših predelih regije se zaraščajo. Gozdovi zasedajo 
že skoraj 2/3 vseh površin v regiji. Gozdovi v bližini mest in naselij se krčijo 
zaradi širitve pozidave. Kmetijska gospodarstva imajo v povprečju 9-10 enot 
rabe razpršene na več lokacijah. Povprečno kmetijsko gospodarsvo ima v uporabi 
6,5 ha kmetijskih zemljišč. Več kot polovica gospodarjev kmetijskih gospodarstev 
je starejših od 55 let in ima pri vodenju kmetije samo praktične izkušnje. Na 
                                                 
12 Več o rezultatih delavnice »Narava in vode« na spletni strani projekta http://rralur-
prostor.uirs.si/dokumenti/Dogodki/delavnice/Javne%20delavnice%20z%20razvojnimi%20deležniki%20v%20re
giji/2.Delavnica%20Narava%20in%20vode%20zapis%20rezultatov.pdf. 
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območjih intenzivne rabe kmetijskih zemljišč prihaja do onesnaženja tal in 
podtalnice. 
 
Naravno okolje v LUR je dobro ohranjeno, najbolj spremenjeno je v ravninskem 
delu regije zaradi pozidave, mreže infrastrukturnih vodov in intenzivnih 
kmetijskih zemljišč. V LUR je veliko območij, ki so pomembna za ohranjanje 
različnih habitatov in so življenjski prostor številnih redkih in ogroženih 
rastlinskih in živalskih vrst. Skoraj 1/2 površin v regiji je naravovarstveno 
pomembnih in so vključene v eno od varstvenih oblik. Poudarjena je velika skrb 
za varstvo narave. Visoka je občutljivost za umeščanje novih posegov v prostor. 
 
Naravno ohranjeno okolje omogoča raznovrstne rekreacijske dejavnosti, le te pa 
delujejo ločeno druga od druge; pomanjkljivo je povezovanje med ponudniki 
rekreacijskih in turističnih dejavnosti. Glavni razvojni projekti na področju 
rekreacije in turizma so usmerjeni v dopolnjevanje in izboljševanje obstoječe 
infrastrukture. Razvijajo in dograjujejo se kolesarske in peš poti, ki so večinoma 
vezane na obstoječo infrastrukuro. Turisti v regiji ostajajo v povprečju 2-3 dni. 
Večje nastanitvene kapacitete so na voljo v večjih centrih, v Ljubljani, Kamniku, 
Medvodah, Domžalah, Vrhniki, Grosuplju, Logatcu. Ljubljana je središče 
urbanega, kulturnega, poslovnega in kongresnega turizma. Kamnik in Vrhnika 
primarno razvijata kulturni turizem. V Logatcu in Medvodah se razvija center 
zimskih športov. Ob Savi, Ljubljanici in Kamniški Bistrici se razvijajo območja za 
(ob)vodne športe (Tacen, Sotočje, Domžale, izvir Kamniške Bistrice). 
 
V regiji se strogo varuje izjemne krajine (Velika planina, Črni vrh, Koreno, Rovte, 
Hotedršica, Planinsko polje, Radensko polje, Izvir Krke in Velika Slevnica). V 
spomenike ali na območja kulturne dediščine se minimalno posega oziroma se 
posega zgolj za potrebe sanacije kulturnih spomenikov ali objektov. Kulturne 
organizacije delujejo nepovezano, nezadostna je obveščenost in informiranost o 
kulturnih dogodkih. 
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Slika 12: Področje krajine - scenarij A 
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V SCENARIJU B (scenariju doseganja visoke kvalitete življenja) se LUR 
predstavlja kot najrazvitejša regija v državi z dobro ohranjenim naravnim 
okoljem in visoko kakovostjo bivanja v mestih, naseljih in na podeželju. V 
poselitvi je uveljavljen koncept »razpršene koncentracije«, velik poudarek je na 
prenovi starih urbanih jeder (Ljubljana, Kamnik, Vrhnika), na reurbanizaciji sivih 
con, zgoščanju in zaokrožanju naselij. Pri načrtovanju dejavnosti v prostor se 
usklajuje potrebe/interese po razvoju novih dejavnosti in varstvene zahteve. 
Zagotovljena je uravnotežena raba prostora. Sodelovanje med lokalnimi 
skupnostmi ali med območji s podobnimi problemi in oblikovanje skupnih 
razvojnih programov in projektov. Središča mest so zaprta za motorni promet, 
dostop do samega centra je zagotovljen z javnim potniškim prevozom. Urejene 
so površine za pešce in kolesarje. V mestih in večjih naseljih so urejene zelene 
površine v povezavi z rekreacijskimi površinami za vse starostne skupine 
prebivalstva (otroška igrišča, športna igrišča, trim steze, tematske poti). 
 
Kmetijska zemljišča v nižinskih in ravninskih predelih se usmerja v integrirano 
pridelavo, v hribovitejših predelih se razvija ekološka pridelava. Kmetijska 
zemljišča so glede na ustreznost oziroma potencial za kmetijsko rabo ločena na 
območja tržnega kmetijstva, območja z omejitvami za kmetijstvo, območja 
spodbujanja kmetijske dejavnosti in druga območja kmetijstva). Povprečno 
kmetijsko gospodarstvo ima v uporabi 6,5 ha kmetijskih zemljišč. Več kot 
polovica gospodarjev kmetijskih gospodarstev je starih med 45-55 let in ima 
poleg praktičnih izkušenj tudi ustrezno kmetijsko izobrazbo. Proizvajalci 
ekoloških pridelkov delujejo povezovalno in nastopajo na trgu s skupno in 
prepoznavno blagovno znamko. S pridelavo ekoloških pridelkov in produktov 
višje kakovosti se kmetijski pridelovalci širijo na tuje trge. Urejene prometne 
povezave in organiziran javni promet omogočata visoko kakovost bivanja in 
ohranjanje poselitve tudi na podeželju. Med mesti in podeželjem je vzpostavljeno 
aktivno sodelovanje na področju gospodarskih dejavnosti (prodaja izdelkov, 
ekološke tržnice) in socialne infrastrukture (rehabilitacijski centri, dnevni centri, 
terapevtske kmetije). 
 
Gozdovi zasedajo 60% površin v regiji. Z gozdovi se trajnostno gospodari. Veliki 
gozdni kompleksi so potencial za gospodarsko izkoriščanje gozda, razvita je lesna 
industrija, lesni odpadki se uporabijo za predelavo lesne biomase. Gozdovi v 
bližini mest in naselij imajo poudarjeno varovalno, socialno in ekološko funkcijo. 
 
Naravno okolje je dobro ohranjeno, območja z visoko ohranjenostjo naravnih 
procesov so zavarovana. Sem sodijo Kamniško-Savinjske Alpe, Menina planina 
Ljubljansko barje, Radensko polje, Planinsko polje, Iški Vintgar, Borovniški pekel, 
Šmarna gora, Rašica, Tivoli-Rožnik-Šišenski hrib, Polhograjski Dolomiti, Krka. Za 
zavarovana območja so pripravljeni upravljalski načrti, ki urejajo upravljanje s 
povezovanjem sektorjev, kulture, turizma, prostorskega urejanja. Parki so 
prepoznana blagovna znamka za dejavnosti, ki so vezane na lokalne vire 
(kmetijstvo, dopolnilne dejavnosti na kmetijah, kulturna dediščina, turistična 
ponudba, rekreacijske dejavnosti, kulturne prireditve). 
 
Naravno ohranjeno okolje omogoča raznovrstne rekreacijske dejavnosti; regijo 
povezujejo urejene kolesarske, vodne in peš poti. Rekreacijska infrastruktura v 
mestih in naseljih se povezuje z javnim potniškim prometom in je dostopna vsem 
interesnim skupinam.  
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Primarni turistični proizvodi so kulturni turizem, kongresni turizem, družinske 
počitnice na podeželju, kolesarstvo in pohodništvo ter ureditev tematskih poti, 
planinstvo, vodni športi, konjeništvo, krožna potovanja, kampiranje, turistične 
kmetije, raziskovalni in umetniški tabori, šole v naravi, golf in wellness ponudba. 
Turisti v regiji ostajajo v povprečju 5 dni. Nastanitvene kapacitete so na voljo v 
Ljubljani, Kamniku, Medvodah, Domžalah, Vrhniki, Grosuplju, Logatcu, Polhovem 
Gradcu, Moravčah, Lukovici, Ivančni Gorici. Kampi regionalnega pomena so v 
Ljubljani, Kamniku, Medvodah in v Dobrempolju. Razvit je mladinski turizem in 
ponudba mladinskih hotelov (Ljubljana, Kamnik, Logatec, Velike Lašče). Na 
podeželju se v povezavi s kulturno, športno in rekreacijsko ponudbo razvija 
inovativne oblike kmečkega turizma. 
 
Z ustrezno rabo se varuje izjemne krajine (Velika planina, Črni vrh, Koreno, 
Rovte, Hotedršica, Planinsko polje, Radensko polje, Izvir Krke in Velika Slevnica). 
Revitalizira se kulturne spomenike ali objekte, poudarek je na revitalizaciji starih 
mestnih jeder (Ljubljana, Kamnik, Vrhnika). Na podeželju je ohranjen podeželski 
značaj prostora, ki ga nadgrajujejo sodobne ureditve. Kmetijska raba je 
ohranjena v obstoječem obsegu, kjer je to ekonomsko upravičeno in potrebno z 
vidika celovitega ohranjanja krajine. Kulturne organizacije delujejo povezovalno 
pri oblikovanju razvojnih programov na področju kulture. V regiji je razvita 
visoka ponudba kulturnih dogodkov (prireditve, koncerti, razstave, kolonije, 
tabori itd.). Poseben poudarek je na organizaciji kulturnih programov za mladino 
(kulturni tabori, raziskovalni tabori, umetniške kolonije itd.). 
 
 
Slika 13: Področje krajine - scenarij B 
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V SCENARIJU C (scenariju odzivanja na globalne spremembe) se LUR 
predstavlja kot najrazvitejša regija v državi z ohranjenim naravnim okoljem, 
visoko kakovostjo bivanja v mestih, naseljih in na podeželju ter veliko 
odzivnostjo na aktualne razmere in probleme v prostoru.  
 
V poselitvi je uveljavljen koncept »razpršene koncentracije«, prenove starih 
urbanih jeder (Ljubljana, Kamnik, Vrhnika), reurbanizacije sivih con, zgoščanja in 
zaokrožanja naselij. Novogradnje so energetsko varčni objekti (pasivne hiše, eko 
hiše itd.). Spodbuja se inovacije na področju novih tehnologij za doseganje 
energetske varčnosti. Pri načrtovanju dejavnosti v prostor se usklajuje 
potrebe/interese po razvoju novih dejavnosti in varstvene zahteve, s pomočjo 
jasno opredeljenih meril ter s hierarhičnim razvrščanjem vrednosti v prostoru kar 
omogoča oblikovanje prioritet med dejavnostmi ali rabami in z oblikovanjem 
alternativnih rešitev. Z uravnoteženo rabo prostora, z uvajanjem novih 
tehnologij, prilagajanjem vrste dejavnosti, s selitvijo ranljivih dejavnosti na manj 
ogrožena območja in prepuščanjem posameznih območij naravnim procesom se 
varuje ljudi in naselja pred posledicami naravnih procesov. Lokalne skupnosti in 
občine delujejo organizirano pri pripravi skupnih razvojnih programov in 
projektov. Inštituti za vode, za preučevanje plazovitosti in inštitut za klimatske 
spremembe so locirani v neposredni bližini ogroženih območij. Oblikovani so 
preventivni ukrepi in programi za posredovanje v primeru naravnih nesreč 
(neurij, poplav, erozije, suše itd.). Središča mest so zaprta za motorni promet, 
dostop do samega centra je zagotovljen z javnim potniškim prevozom. Urejena 
je mreža kolesarskih in vodnih poti. Inštitut za učinkovito rabo energije se 
ukvarja z inovacijami na področju arhitekture, bivanja, recikliranja odpadkov ipd. 
V mestih in večjih naseljih so urejene zelene in rekreacijske površine v povezavi 
s programi spodbujanja zdravega življenja in rekreacije za vse starostne skupine 
prebivalstva (otroška igrišča, športna igrišča, trim steze, tematske poti). 
 
Kmetijska zemljišča se usmerja v ekološko pridelavo. Kmetijska raba se ohranja 
tam, kjer je ekonomsko upravičeno in potrebno z vidika ohranjanja krajine. 
Povprečno kmetijsko gospodarstvo ima v uporabi 8 ha kmetijskih zemljišč, 
kmetijska zemljišča so zložena v večje obdelovalne enote. Več kot polovica 
gospodarjev kmetijskih gospodarstev je starih med 33-45 let in ima ustrezno 
kmetijsko izobrazbo. V večjih podeželskih centrih delujejo gospodarsko – 
izobraževalna središča ali kmetijski inštituti. Vzpostavljeno je povezovanje med 
kmetijskimi inštituti in kmetijskimi gospodarstvi za doseganje inovacij na 
področju kmetijstva, kmetijskih izdelkov in zdrave hrane. Med mesti in 
podeželjem je vzpostavljeno aktivno sodelovanje na področju gospodarskih 
dejavnosti (prodaja izdelkov, ekološke tržnice) in socialne infrastrukture 
(rehabilitacijski centri, dnevni centri, terapevtske kmetije, rekreacijska 
infrastruktura, tabori in kolonije ipd.). Urejene prometne povezave in organiziran 
javni promet omogočata visoko kakovost bivanja in ohranjanje poselitve tudi na 
podeželju. Novogradnje sledijo merilu in značilnostim prostora in uvajanju novih 
tehnologij s področja energetske varčnosti. 
 
Gozdovi zasedajo 60% površin v regiji. Z gozdovi se trajnostno gospodari. 
Gozdovi v bližini mest in naselij imajo poudarjeno varovalno, socialno in ekološko 
funkcijo. V gozdovih v neposredni bližini večjih mest ali naselij (Ljubljana, Trzin, 
Domžale, Logatec) so urejene rekreacijske poti za vsakodnevno rekreacijo v 
naravi. Veliki gozdni kompleksi so potencial za gospodarsko izkoriščanje gozda, 
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razvita je lesno predelovalna industrija, lesni odpadki se uporabijo za predelavo 
lesne biomase in ogrevanje naselij. 
 
Naravno okolje je dobro ohranjeno, območja z visoko ohranjenostjo naravnih 
procesov so zavarovana. Občine strateško odkupujejo zemljišča z visoko naravno 
ohranjenostjo (močvirja, gozdovi v neposredni bližini mest in naselij) in 
zagotavljajo varstvo teh površin. Zavarovani so: Kamniško-Savinjske Alpe, 
Menina planina Ljubljansko barje, Radensko polje, Planinsko polje, Iški Vintgar, 
Borovniški pekel, Šmarna gora, Rašica, Tivoli-Rožnik-Šišenski hrib, Polhograjski 
Dolomiti, Krka. Za zavarovana območja so pripravljeni upravljalski načrti, ki 
urejajo upravljanje s povezovanjem sektorjev, kulture, turizma, prostorskega 
urejanja ter z upoštevanjem potreb in interesov prebivalcev. Parki so prepoznana 
blagovna znamka za dejavnosti, ki so vezane na lokalne vire (kmetijstvo, 
dopolnilne dejavnosti na kmetijah, tradicionalne obrti, kulturna dediščina, 
turistična ponudba, rekreacijske dejavnosti, kulturne prireditve). 
 
Naravno ohranjeno okolje omogoča raznovrstne rekreacijske dejavnosti; regijo 
povezujejo urejene kolesarske, vodne in peš poti. Rekreacijska infrastruktura v 
mestih in naseljih se povezuje z javnim potniškim prometom in je dostopna vsem 
interesnim skupinam. Rekreacijska infrastruktura vključuje točke »preventivnih 
zdravstvenih programov in storitev«. 
 
Primarni turistični proizvodi so kulturni turizem, aktivne počitnice, kongresni 
turizem, družinske počitnice na podeželju, kolesarstvo in pohodništvo ter 
ureditev tematskih poti, planinstvo, vodni športi, konjeništvo, krožna potovanja, 
kampiranje, turistične kmetije, raziskovalni in umetniški tabori, šole v naravi, 
golf in wellness ponudba. Turisti v regiji ostajajo v povprečju 5 dni. Nastanitvene 
kapacitete so na voljo v Ljubljani, Kamniku, Medvodah, Domžalah, Vrhniki, 
Grosuplju, Logatcu, Polhovem Gradcu, Moravčah, Lukovici, Ivančni Gorici. Kampi 
regionalnega pomena so v Ljubljani, Kamniku, Medvodah in v Dobrempolju. 
Razvit je mladinski turizem in ponudba mladinskih hotelov (Ljubljana, Kamnik, 
Logatec, Velike Lašče) s programi spoznavanja tradicionalnih obrti, spoznavanja 
življenja na podeželju/ na kmetiji, preživetja v divjini, spoznavanje kraškega 
sveta, spoznavanje jamskega sveta, ipd). Široka je ponudba aktivnega 
preživljanja prostega časa in turizma na podeželju (Kamnik, Lukovica, Moravče, 
Litija, Ivančna Gorica, Dobrepolje, Velike Lašče (Rašica), Logatec, Dobrova – 
Polhov Gradec). 
 
Z ustrezno rabo se varuje izjemne krajine (Velika planina, Črni vrh, Koreno, 
Rovte, Hotedršica, Planinsko polje, Radensko polje, Izvir Krke in Velika Slevnica). 
Revitalizira se kulturne spomenike ali objekte, poudarek je na revitalizaciji starih 
mestnih jeder (Ljubljana, Kamnik, Vrhnika). Na podeželju je ohranjen podeželski 
značaj prostora, ki se nadgrajuje s sodobnimi ureditvami in novimi tehnologijami.  
Kmetijska raba je ohranjena v obstoječem obsegu, kjer je to ekonomsko 
upravičeno in potrebno z vidika celovitega ohranjanja krajine. Vodotoki ohranjajo 
morfologijo in so dostopni javnosti za potrebe rekreacije. Kulturne organizacije 
delujejo povezovalno pri oblikovanju razvojnih programov na področju kulture. V 
regiji je razvita visoka ponudba kulturnih dogodkov (prireditve, koncerti, 
razstave, kolonije, tabori itd.). Poseben poudarek je na organizaciji kulturnih 
programov in izobraževanja za mladino (kulturni tabori, raziskovalni tabori, 
umetniške kolonije itd.). V regijskih centrih delujejo Centri vseživljenjskega 
izobraževanja. 
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Regionalno pomembni posegi na področju krajine: 

 mreža rekreativnih kolesarskih poti za različne težavnostne stopnje in vrste 
kolesarjenja (cestno, gorsko, družinsko kolesarjenje); 

 mreža tematskih rekreativnih poti (kulturne, jahalne, učne naravoslovne poti) 
v povezavi z izobraževalnimi programi in kulturnimi dogodki; 

 mreža vodnih poti (Sava, Ljubljanica, Kamniška Bistrica); 
 rekreacijske ureditve za (ob)vodne športe (kajak-kanu center, veslaški 

center, kamp, obvodne učne poti); 
 mreža rekreacijske infrastrukture za vse starostne skupine prebivalstva v 

povezavi s promocijo zdravstvenih vsebin in točkami zdravstvenih programov 
in storitev v okviru rekreacijske infrastrukture – dolina Kamniške Bistrice s 
sotočjem s Savo; 

 kmetijski programi za usmerjanje kmetijskih dejavnosti v ekološko 
kmetijstvo, pridelavo zdrave in kakovostne hrane, trženje pridelkov visoke 
kakovosti v okviru prepoznavnih blagovnih znamk; 

 ureditev gospodarsko-izobraževalnih središč ali kmetijskih inštitutov na 
območjih z večjimi potenciali za razvoj kmetijstva (Dobrepolje, Kamnik); 

 ureditev centrov vseživljenjskega izobraževanja v posameznih regijskih 
centrih; 

 ureditev inštitutov za vode, za preučevanje plazovitosti, za klimatske 
spremembe v neposredni bližini ogroženih območij za oblikovanje 
preventivnih ukrepov in programov za posredovanje v primeru naravnih 
nesreč. 
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Slika 14: Področje krajine - scenarij C 
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9 ENERGETIKA - SINTEZNI OPIS ANALITIČNIH 
UGOTOVITEV IN SCENARIJSKE USMERITVE 
 
9.1 Sintezni opis nekaterih problemsko naravnanih analitičnih 
ugotovitev 
 
Najbolj izstopajoči regionalni prostorsko-energetski problemi v LUR so: 

 centralizirano odločanje o gradnji večjih proizvodnih objektov na državni 
ravni, 

 potencialna gradnja EU energetskih koridorjev (električni vodi, plinovodi, 
naftovodi), 

 neupoštevanje državnih prioritet na lokalni ravni, 
 neusklajenost razvojnih programov, politik in želja investitorjev, 
 ni regionalnega koncepta oskrbe z energijo, le manjše število izdelanih 

občinskih energetskih konceptov, 
 naraščajoča poraba električne energije, 
 zastarelo oziroma preobremenjeno distribucijsko omrežje za električno 

energijo na nekaterih razdelilnih transformatorskih postajah (RTP-jih), na 
primer Kočevje, Vrhnika, 

 umeščanje novih proizvodnih in linijskih objektov v prostor, otežena 
rekonstrukcija zaradi okoljskih zahtev, počasnih upravnih postopkov, zahtev 
lokalnih skupnosti, neskladnosti zemljiške knjige in katastra z dejanskim 
stanjem in drugih zemljiško-posestnih nerešenih vprašanj,  

 neusklajenost prostorskih podatkov (topografske karte, katastri ...), 
 kurilno olje kot prevladujoč vir za ogrevanje v podeželskih občinah, 
 prevelika raba in izguba toplote za ogrevanje objektov zaradi slabe izolacije, 

načina gradnje in uporabe materialov, 
 slabo izkoriščanje lokalnih potencialov za proizvodnjo energije, 
 nerentabilnost, premajhna dobičkonosnost projektov ogrevanja z biomaso 

oziroma drugih projektov rabe obnovljivih virov energije za proizvodnjo 
električne energije in toplote, 

 slabo izvajanje ukrepov za učinkovito rabo energije s strani občin in 
individualnih uporabnikov zaradi nizke stopnje osveščenosti, 

 nizka osveščenost o ukrepih učinkovite rabe energije (URE) in rabe 
obnovljivih virov (OVE) tako s strani velikih porabnikov kot tudi 
individualnega porabnika (poraba, gradnja) in 

 naraščajoča raba fosilnih goriv v prometu, ki prinaša povečanje emisij 
toplogrednih plinov.  

 
 
9.2 Scenarijske usmeritve 
 
V SCENARIJU A (izhodiščnem scenariju oz. scenariju trenda) (scenarij 
»ekonomske računice«) EU ni dosegla cilja 20-20-2013, predvidenega za leto 
2020, niti leta 2030. Na podlagi prenovljene državne energetske politike (NEP) 
stojijo novi proizvodni objekti, ki izrabljajo fosilne vire, NEK22, TEŠ14 blok 6, TET3 

                                                 
13 Marca 2007 so bili sprejeti naslednji cilji EU na področju energetske politike: 20 % prihrankov rabe energije, 
20 % manj emisij toplogrednih plinov, 20 % OVE v celotni (primarni) porabi energiji in 10 % biogoriv v 
prometu (MEMO/08/699, 2008), torej 20-20-20. 
14 TEŠ – Termoelektrarna Šoštanj, TET – Termoelektrarna Trbovlje, TE-TOL – Termoelektrarna toplarna 
Ljubljana. 
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je prenovljena, k TE-TOL je postavljena dodatna plinsko-parna enota. Zgrajeni 
sta dve od sedmih HE na srednji Savi, s čimer LUR pripomore k doseganju 
nacionalnega cilja večje izrabe OVE15 za proizvodnjo električne energije in k večji 
regionalni samooskrbi z električno energijo ter prispeva k zmanjšanju regionalnih 
emisij. Z izgraditvijo omenjenih proizvodnih enot je povečan pomen LUR v 
slovenskem elektrogospodarstvu. 
 
Sprejeti sta dve novi državni energetski politiki (2010, 2020), vendar je izvajanje 
ukrepov omejeno, saj energetika ni prepoznana kot eno izmed najpomembnejših 
razvojnih področij. Razvoj energetskega sektorja še vedno usmerjata kapital in 
tržna logika namesto sodobnih razvojnih paradigem, kot so učinkovita raba 
energije in pospeševanje rabe OVE, ki dajeta prednost prostorsko-okoljskim in 
družbenim učinkom pred ekonomskimi. Osveščenost prebivalstva o 
energetsko-okoljskih problemih je majhna, takšna so tudi individualna 
prizadevanja za izboljšanje stanja. 
 
V LUR so locirana glavna križišča energetskih tokov znotraj in preko države, zato 
so s strani države izvedeni številni projekti za prenovo oziroma dopolnitev teh 
omrežij, ki so zaradi močnega nasprotovanja lokalnega prebivalstva izvedeni 
kasneje kot predvideno. 
 
V prometu še vedno prevladuje raba nafte kot pogonskega goriva, veča se raba 
zemeljskega plina, medtem ko se biogoriva (več kot 90 % iz uvoza) uporabljajo 
v zelo omejenem obsegu. Hibridna in električna vozila predstavljajo med 
osebnimi vozili 30 % do 40 % novo prodanih vozil, med javnimi prometnimi 
sredstvi je ta delež 60 %. Zaradi razvoja tehnologije in pritiskov prebivalstva, ki 
se noče odpovedati udobju osebnega avtomobila, vozila na vodik na državni 
ravni predstavljajo 25 do 30 % novih vozil ter so tako konkurenčna biogorivu in 
elektriki kot alternativnim gorivom. V LUR se za zamenjavo voznega parka 
javnega transporta s hibridnimi in električnimi vozili odločijo le tiste občine – 
okrog 60 %, ki si to finančno lahko privoščijo. Izvajajo se manjši pilotni projekti 
rabe vozil na vodik v javnem transportu. Hibridna in električna vozila za osebno 
rabo so stvar prestiža ter kupne moči prebivalstva in se prodajajo v omejenem 
obsegu. Opravljene so investicije v postavitev novih črpalk na plin oziroma v 
dograditev starih z infrastrukturo za prodajo plina kot goriva za vozila. 
 
Plinsko omrežje je razširjeno na vsa območja, kjer je to še ekonomsko 
upravičeno. Izgrajene so nove enote za soproizvodnjo oziroma trigeneracijo z 
zemeljskim plinom kot dopolnilnim energentom. Izgrajena so nova daljinska 
omrežja za oskrbo s toploto (in hladom), vendar v manjšem obsegu – za to se na 
novo odločijo samo dve do tri občine16. Šibke točke elektroenergetskega 
prenosnega in distribucijskega omrežja so odpravljene, vendar zaradi velikega 
nasprotovanja lokalnih skupnosti ne v celoti, zato v omrežju še vedno prihaja do 
izpadov. 
 

                                                 
15 OVE – obnovljivi viri energije - vključujejo vse vire energije, ki jih zajemamo iz stalnih naravnih procesov, kot 
so sončno sevanje, veter, vodni tok v rekah ali potokih (hidroenergija), fotosinteza, s katero rastline gradijo 
biomaso, bibavica in zemeljski toplotni tokovi (geotermalna energija). 
16 Za grafičen prikaz smo izbrali Domžale in Vrhniko, večji občini, ki sta gosto poseljeni in imata dobre pogoje 
za postavitev daljinskega omrežja za oskrbo s toploto. 
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Občine so z zamudo izdelale lokalne energetske koncepte in jih zato uresničujejo 
le v manjši meri. Zmanjšanje emisij TGP minimalno in ne doseže zastavljenega 
cilja.  
 
 
Slika 15: Področje energetike - scenarij A 

 
 
 
V SCENARIJU B (scenariju doseganja visoke kvalitete življenja) (scenarij 
energetske učinkovitosti) EU doseže cilj 20-20-2017 leta 2030 namesto 
predvidenega leta 2020. Na podlagi prenovljene državne energetske politike 
(NEP) stojijo novi proizvodni objekti s poudarkom na izrabi fosilnih virov, NEK2, 
TEŠ blok 6, postavljena je dodatna plinsko-parna enota k TE-TOL. Zgrajene so 
štiri od sedmih HE na srednji Savi, s čimer LUR pripomore k doseganju 
nacionalnega cilja večje izrabe OVE za proizvodnjo električne energije ter 
pripomore k večji regionalni samooskrbi z električno energijo in zmanjšanju 
regionalnih emisij. Z izgraditvijo novih proizvodnih enot je povečan pomen LUR v 
slovenskem elektrogospodarstvu. 
 
Sprejeti sta dve novi državni energetski politiki (2010, 2020), izvajanje ukrepov 
je usmerjeno v področje učinkovite rabe energije, kjer z majhnimi vnosi 
dosežemo največje rezultate. Razvoj energetskega sektorja skupno usmerjata 
država in kapital, država predstavlja primer dobre prakse, saj intenzivno vlaga v 
prenovo stavb javnega sektorja in druge ukrepe za učinkovito izrabo energije. 
                                                 
17 Marca 2007 so bili sprejeti naslednji cilji EU na področju energetske politike: 20 % prihrankov rabe energije, 
20 % manj emisij toplogrednih plinov, 20 % OVE v celotni (primarni) porabi energiji in 10 % biogoriv v 
prometu (MEMO/08/699, 2008), torej 20-20-20. 
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Osveščenost prebivalstva o energetsko-okoljskih problemih je povečana, kar 
olajša izvajanje politik in ukrepov. 
 
V LUR so locirana glavna križišča energetskih tokov znotraj in preko države, zato 
so s stani države izvedeni številni projekti za prenovo oziroma dopolnitev teh 
omrežij, ki so kljub manjšemu nasprotovanju lokalnega prebivalstva izvedeni v 
roku. 
 
V prometu se kot enakovredni alternativi uporabljata zemeljski plin in biogoriva, 
vendar v omejenem obsegu. Delež biogoriv v celotni količini goriv za pogon 
motornih vozil doseže 10 %, doma proizvedenih 15 do 20 % teh biogoriv. 
Hibridna in električna vozila predstavljajo med osebnimi vozili 70 % novo 
prodanih vozil, med javnimi prometnimi sredstvi je ta delež 80 %. Vozila na 
vodik so zelo redka in predstavljajo okrog 10 % novo prodanih vozil tako med 
osebnimi vozili kot med javnimi prometnimi sredstvi, saj z vidika proizvodnje 
goriva niso učinkovita. Vozni park regionalnega javnega transporta je zamenjan s 
hibridnimi in električnimi vozili v obsegu 80 %, saj se za to zaradi učinkovite 
rabe energije odloči večina občin. Hibridna in električna vozila za osebno rabo so 
cenovno dostopnejša in zaradi velike osveščenosti prebivalcev primarna izbira pri 
nakupu novega avtomobila, tako je njihov delež med prodanimi novimi 
avtomobili 80 %. Investicije v postavitev nekaj novih črpalk za zemeljski plin 
oziroma v dograditev starih z infrastrukturo za prodajo plina kot prodajnega 
produkta so opravljene.  
 
Plinsko omrežje se širi, vendar zaradi nezanesljivosti dobave zemeljskega plina v 
zmanjšanem obsegu od predvidenega. Izgrajena so nova daljinska omrežja za 
oskrbo s toploto (in hladom) v večjem obsegu v vseh občinah, kjer je gostota 
odjemalcev dovolj velika in je to ekonomsko upravičeno. Šibke točke 
elektroenergetskega prenosnega in distribucijskega omrežja so skoraj v celoti 
odpravljene, saj ni večjega nasprotovanja lokalnih skupnosti, omrežje obratuje 
skoraj brez izpadov. 
 
Občine so pravočasno izdelale lokalne energetske koncepte in jih uresničujejo v 
predvidenem obsegu, zlasti s poudarkom na projektih za učinkovito rabo energije 
z optimalnimi ekonomskimi in okoljskimi učinki. Emisije TGP so se zmanjšale v 
predvidenem obsegu.  
 



 

 
45 

Slika 16: Področje energetike - scenarij B 

 
 
 
V SCENARIJU C (scenariju odzivanja na globalne spremembe) (scenarij 
medsebojnega dopolnjevanja) EU ne doseže samo cilja 20-20-20, ampak 30-30-
30. Na podlagi prenovljene državne energetske politike stojijo novi proizvodni 
objekti, NEK2, TEŠ blok 6, TET je zaradi nekonkurenčnosti zaprt, tudi projekti 
novih plinsko-parnih elektrarn so opuščeni. Zgrajene so vse HE na srednji Savi, s 
čimer LUR pripomore k doseganju nacionalnega cilja večje izrabe OVE za 
proizvodnjo električne energije. Za LUR se s tem poveča pomen regije v 
slovenskem elektrogospodarstvu, hkrati izgradnja HE pripomore k večji 
regionalni samooskrbi z električno energijo ter prispeva k zmanjšanju regionalnih 
emisij. 
 
Sprejeti sta dve novi državni energetski politiki (2010, 2020), zaradi povečanega 
obsega pridobljenih EU sredstev je izvajanje ukrepov intenzivno. Energetika 
skupaj s podnebnimi spremembami postane glavna politična tema in razvojno 
področje. Razvoj energetskega sektorja usmerjajo razvojne paradigme, kot so 
učinkovita raba energije in pospeševanje rabe OVE, ne glede na sredstva, 
potrebna za izvedbo ukrepov, saj se daje prednost prostorsko-okoljskim in 
družbenim učinkom pred ekonomskimi. Osveščenost prebivalstva o 
energetsko-okoljskih problemih je izrazito povečana, prebivalstvo se aktivno 
vključuje v pripravo politik in samoiniciativno predlaga nove projekte. 
 
V LUR so locirana glavna križišča energetskih tokov znotraj in preko države, zato 
so s strani države izvedeni številni projekti za prenovo oziroma dopolnitev teh 
omrežij, ki so zaradi sodelovanja lokalnega prebivalstva z distribucijskim 
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podjetjem pri prenovi/gradnji omrežja izvedeni hitreje, kot je bilo predvideno. 
Šibke točke elektroenergetskega prenosnega in distribucijskega omrežja so v 
celoti odpravljene, zato omrežje obratuje brez izpadov. 
 
Izvedena je racionalizacija rabe javne razsvetljave in obvezna zamenjava 
neustreznih svetil. V prometu se kot alternativa biogoriva uporabljajo v večji 
meri kot zemeljski plin. Na državni ravni je delež biogoriv v celotni količini goriv 
za pogon motornih vozil 15 do 20 %, doma proizvedenih okrog 50 % teh goriv, 
zlasti biodizla. Hibridna in električna vozila predstavljajo med osebnimi vozili 
100 % novo prodanih vozil, med javnimi prometnimi sredstvi je ta delež 90 %. 
Okrog 20 % od vozil v obeh primerih je na vodik. Na trgu se pojavijo vozila na 
vodik, vendar je njihov delež zelo majhen, saj je vodik sekundarno gorivo (za 
proizvodnjo potrebujemo bodisi OVE – biomasa, sončna energija ali fosilne vire – 
zemeljski plin, lignit). Skoraj vsa vozila regionalnega javnega transporta so 
hibridna na biogorivo oziroma električna. Raba osebnega avtomobila se je zlasti v 
mestnem prometu zelo zmanjšala in jo je nadomestila raba koles, javnega 
transporta. V regiji je odprt vsaj en obrat za proizvodnjo biogoriva. Osebne 
avtomobile na motor z notranjim izgorevanjem so zlasti v mestnem prometu 
nadomestila vozila na električni pogon (plug-in) vozila. 
 
Povečan je pomen fotovoltaike, zlasti za oskrbo z električno energijo srednje 
velikih industrijskih objektov oziroma javnih stavb, ki tako razbremenijo omrežje, 
saj je elektrika proizvedena lokalno. V vseh občinah, kjer je gostota odjemalcev 
dovolj velika, ne glede na ekonomsko računico delujejo daljinski sistemi 
ogrevanja in hlajenja, ki izrabljajo OVE. Širjenje plinskega omrežja je 
zaustavljeno, saj zemeljski plin ni lokalno prisoten vir in je oskrba z njim odvisna 
od nezanesljivega svetovnega trga. Poteka izraba obstoječih virov bioplina za 
proizvodnjo toplote (tudi električne energije).  
 
Občine so izdelale lokalne energetske koncepte, jih prenovile ter povečale obseg 
načrtovanih in izvedenih ukrepov. Pridobivanje in porabe EU sredstev, 
namenjenih za energetski sektor, je optimizirana, občine se ne samo vključujejo 
v projekte kot pilotna območja ali partnerji, ampak so tudi vodilni partnerji, ki 
pripravijo predloge. 
 
Emisije TGP so zmanjšane v večjem obsegu od predvidenega.  
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Slika 17: Področje energetike - scenarij C 
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10 KOMUNALNO IN VODNO GOSPODARSTVO - 
SINTEZNI OPIS ANALITIČNIH UGOTOVITEV IN 
SCENARIJSKE USMERITVE 

 
10.1 Sintezni opis nekaterih problemsko naravnanih analitičnih 
ugotovitev 
 
Najbolj izstopajoče regionalne značilnosti na področju komunalnega in vodnega 
gospodarstva v LUR so: 

 relativno zelo dobra pokritost z vodovodnimi sistemi (ca 98 % od tega ca 78 
% z javno oskrbo in ca 20 % z lokalnimi vodovodi), 

 amortiziranost omrežja predvsem v Ljubljani, Domžalah in Kamniku idr., 
 relativno velike vodne izgube v vodovodnih sistemih, 
 potreba po zamenjavi azbestnih cevovodov z novimi, 
 v nekaterih občinah relativno slabo izvajanje varstva vodnih virov, ki jih 

ogroža intenzivno kmetijstvo, promet idr. (npr. Velike Lašče), 
 nepovezanost vodovodnih sistemov v regijski vodovodni sistem za čimbolj 

varno oskrbo z zdravo pitno vodo, 
 dograjenost vseh večjih kanalizacijskih sistemov vključno s čistilnimi 

napravami (Ljubljana, Domžale – Kamnik, idr.), 
 intenzivna izgradnja in dograjevanje kanalizacijskih sistemov in komunalnih 

čistilnih naprav v primestnih občinah LUR, 
 omejena snovna in energetska izraba odpadkov, 
 organizacijska nepovezanost izvajalcev v javnih službah in gospodarstvu, 
 ogroženost pred poplavami (jugozahodni del Ljubljane, Grosuplje idr.). 
 
 
10.2 Scenarijske usmeritve 
 
Skupni cilji/prizadevanja/obveznosti, ki se pojavljajo v vseh treh scenarijih so 
naslednje: 

1. Doseganje in ohranjanje dobrega stanja vseh voda (Vodna direktiva, 2015) –
tekočih, stoječih in podzemnih. 

2. Zmanjševanje ogroženosti pred poplavami (Poplavna direktiva, do 2021). 
3. Zagotavljanje vodnih virov do obsega upravičenih potreb po vodi (za osebno 

in industrijsko rabo). 
4. Zmanjševanje izpostavljenosti naravnim in antropogenim nevarnostim in 

večanje odpornosti nanje. 
5. Zagotavljanje varstva kakovosti kopalnih voda (Direktiva o kopalnih vodah, 

2015). 
6. Zmanjševanje vpliva podnebnih sprememb na vode in Vodno gospodarstvo 

(Bela knjiga o prilagajanju podnebnim spremembam, Evropska komisija, april 
2009). 

 
 
Za SCENARIJ A (izhodiščni scenariji oz. scenarij trenda) je značilno dobro 
delovanje komunalne in vodnogospodarske infrastrukture ter sprejemanje in 
implementacija EN in SIST standardov. Izvaja se spremljanje in medsebojno 
primerjanje kakovosti dela na področju komunalnega in vodnega gospodarstva 
(tim. benchmarking). 
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Za vso prebivalstvo je zagotovljena zadostna količina zdravstveno neoporečne 
pitne vode. Prisotna je povezanost vodovodnih sistemov ter sodelovanje pri 
izgradnji kanalizacij in KČN, še posebej v VVO - vodovarstvena območja in OP - 
občutljiva območja. Zagotovljeno je ustrezno odvajanje in čiščenje odpadnih 
voda za vsa mesta in naselja večja od 500 PE. Aktivnosti na področju voda vodi 
država, vendar nekatere dejavnosti, (v obliki variantnih predlogov) pripravlja 
LUR sama in s tem poskuša uresničevati svoje razvojne priložnosti in cilje. 
Obstoječa čistilna naprava Domžale – Kamnik – za katero je že pripravljena 
projektna dokumentacija – se rekonstruira tako, da je možna izvedba tretje 
stopnje čiščenja odpadnih voda. 
 
Zagotovljena je ustrezna poplavna varnost regije. Zgradijo se naslednji 
zadrževalniki: Razori, Brezje, Podutik, Krakov, Brdnikova, Komenda – Suhadole, 
VT Rača z Radomljo, (Bičje), Veliki potok in razbremenilniki r.k. za odvod visokih 
vod Gradaščice na Ljubljansko barje, UVT Grubarjev kanal, kMPVT Mestna 
Ljubljanica in r.k. Pšate Topole – Suhadol. 
 
V LUR se izvaja takšna politika na področju odpadkov, ki zmanjšuje količino 
odpadkov na izvorih nastajanja ter omogoča čim višjo stopnjo reciklaže. 
Zagotovljeno je ločeno zbiranje komunalnih in tehnoloških odpadkov v celotni 
LUR ter njihov odvoz in odlaganje ali procesiranje. Na območju LUR so 
zagotovljene nekatere tehnologije za reciklažo odpadkov, ki so s tehnološkega, 
ekološkega in ekonomskega vidika primerne. V LUR so zagotovljene ustrezne 
deponijske površine. Vsa divja in opuščena odlagališča so sanirana na ta način, 
da bo čim manjše onesnaževanje okolja. 
 
Regijski center za ravnanje z odpadki (v nadaljevanju RCERO) se umesti v MOL 
na območju sedanje deponije na Ljubljanskem barju. Omenjena lokacija je 
primerna z ekonomskega vidika. Sporna pa je z okoljskega vidika18. 
 

                                                 
18 Spornost lokacije regionalnega centra za ravnanje z odpadki na območju Ljubljanskega barja utemeljujemo z 
naslednjimi ugotovitvami: 
 zemljišče na katerem je odlagališče je zelo nestabilno in se postopno poseda 
 izpod vrhnjega sloja zemlje je velika zaloga pitne vode, ki je strateškega pomena za vodo-oskrbo 

Ljubljane, 
 na območju LUR je več potencialnih lokacij za regionalni center za ravnanje z odpadki od obstoječega 

odlagališča na Ljubljanskem barju (na primer Grosuplje, Vrhnika, itd.), ki bi jih bilo treba podrobno in 
primerjalno oceniti z vidika ustreznosti za odlaganje odpadkov. 
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Slika 18: Področje komunalnega in vodnega gospodarstva - scenarij A 

 
 
 
Za SCENARIJ B (scenarij doseganja visoke kvalitete življenja) je značilno, 
da se iz LUR selijo ali se opuščajo vse tiste gospodarske dejavnosti, ki 
prekomerno onesnažujejo okolje. Tudi za ta scenarij je značilno dobro delovanje 
komunalne in vodnogospodarske infrastrukture ter sprejemanje in 
implementacija EN in SIST standardov. Izvaja se spremljanje in medsebojno 
primerjanje kakovosti dela na področju komunalnega in vodnega gospodarstva 
(tim. benchmarking) ter spodbujanje doseganja najboljših rezultatov. 
 
Spodbuja se varčnost porabe vode in prebivalstvo ozavešča glede varovanja 
vodnih virov. Za vso prebivalstvo je zagotovljena zadostna količina zdravstveno 
neoporečne pitne vode, ki ima znatno nižje vrednosti določenih nevarnih 
onesnaževal od dopustnih vrednosti (pesticidi, nitrati, mikrobiologija, AOX, itd.). 
Prisotna je povezanost vodovodnih sistemov ter sodelovanje pri izgradnji 
kanalizacij in KČN, še posebej v VVO - vodovarstvena območja in OP - občutljiva 
območja. Zagotovljeno je ustrezno odvajanje in čiščenje odpadnih voda za vso 
prebivalstvo, obrt, kmetijstvo in industrijo in ne le za naselja večja od 1000 PE. 
Zagotovljeno je učinkovito čiščenje vseh odpadnih voda po kemijskih in 
mikrobioloških kriterijih ne glede na velikost ČN. Zagotovljeno je ustrezno 
odvajanje in čiščenje odpadnih voda za naselja večja od 100 PE, ki so v 
vodovarstvenih pasovih vodnih virov in občutljivih območjih kopalnih voda. 
 
Zastarele ČN se posodobijo z izgradnjo III. stopnje čiščenja v občutljivih 
območjih (npr. povirje Krke, Ljubljanice). Na vseh zahtevnih ekoloških objektih 
se izvaja učinkovit nadzor delovanja. Rezultati preiskav vode so sproti dosegljivi 



 

 
51 

prebivalstvu in strokovni javnosti LUR. Aktivnosti na področju voda vodi država, 
vendar nekatere dejavnosti, (v obliki variantnih predlogov) pripravlja LUR sama 
in s tem poskuša uresničevati svoje razvojne priložnosti in cilje. Poleg ČN Kamnik 
– Domžale je predvidena rekonstrukcija ČN Grosuplje, ki je najbližje izviru reke 
Krke in ščiti Radensko polje. Preuči se možnost rekonstrukcije ČN Ivančna 
Gorica. Vse rekonstrukcije se izvedejo tako, da je možna izvedba tretje stopnje 
čiščenja odpadnih voda. 
 
Zagotovljena je poplavna varnost regije. Poleg tega se vodne površine delno 
vključujejo v poselitveni prostor za rekreacijske in turistične namene. Zgradijo se 
naslednji zadrževalniki: Srednja vas, Šujica, AC-baza, Malenca, Gobovšek in 
Praproče ter razbremenilni kanali r.k. Malega Grabna, Pšata 1 in 2 in Pšata – 
Kamniška Bistrica. 
 
Zagotovljene so ustrezne količine vode za namakanje. Pri tem se prednostno 
izkorišča očiščena odpadna voda iz ČN, nato iz umetnih zajezitev in šele nato se 
vrši odvzem iz naravnih vodnih teles. 
 
RCERO se umesti v MOL na območju sedanje deponije na Ljubljanskem barju. V 
LUR je postavljen vsaj en sodobni regionalni center za ravnanje s tehnološkimi 
odpadki in en za ravnanje s komunalnimi odpadki v skladu z BAT. Neustrezna 
stanja se sanirajo na način, da je odstranjen ali vsaj zmanjšan negativen vpliv na 
okolje. 
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Slika 19: Področje komunalnega in vodnega gospodarstva - scenarij B 

 
 
 
Tudi za SCENARIJ C (scenarij odzivanja na globalne spremembe) je 
značilno dobro delovanje komunalne in vodnogospodarske infrastrukture ter 
sprejemanje in implementacija EN in SIST standardov. Izvaja se spremljanje in 
medsebojno primerjanje kakovosti dela na področju komunalnega in vodnega 
gospodarstva (tim. benchmarking) ter spodbujanje doseganja najboljših 
rezultatov. 
 
Spodbuja se varčnost porabe vode in prebivalstvo ozavešča glede varovanja 
vodnih virov. Za vso prebivalstvo je zagotovljena zadostna količina zdravstveno 
neoporečne pitne vode, ki ima znatno nižje vrednosti določenih nevarnih 
onesnaževal od dopustnih vrednosti (pesticidi, nitrati, mikrobiologija, AOX, itd.). 
Zagotovljeno je ustrezno odvajanje in čiščenje odpadnih voda za prebivalstvo, 
obrt, kmetijstvo in industrijo. Dosežena je visoka stopnja reciklaže, posebno še 
za potrebe namakanja v kmetijstvu. Vse zastarele ČN se dograjujejo z izgradnjo 
III. stopnje čiščenja v občutljivih območjih (npr. povirje Krke, Ljubljanice). 
Vodovodni sistemi so povezani, obstaja sodelovanje pri izgradnji kanalizacij in 
KČN, še posebej v VVO - vodovarstvena območja in OP - občutljiva območja. 
 
Zagotovljena je najvišja poplavna varnost regije. Poleg tega se vodne površine 
delno vključujejo v poselitveni prostor za rekreacijske in turistične namene. 
Obstaja celostno varovanje porečja in podporečja na podlagi imisijskega in ne 
emisijskega principa. Zgradijo se naslednji poleg že naštetih zadrževalnikov v 
scenarijih A in B še zadrževalniki: Mala in velika Božna, Žerovnik, Hrastenice, 
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kMPVT Sava Mavčiče – Medvode, VT Logaščica in Zagradec pri razbremenilnikih 
pa še r.k. Razori, r.k. Brezje in r.k. Pšata – Jarše – Mengeš. 
 
Politika ravnanja z organskimi komunalnimi odpadki in z blatom iz ČN daje 
prednost reciklaži in ne sežigu. Pri izvajanju politike ravnanja z odpadki je poleg 
prepovedi dan veliko večji poudarek ekonomskim merilom. Na primer pri nekem 
izdelku mora biti vključen v prodajno ceno tudi strošek za reciklažo. Pooblaščeni 
distributer za določeni izdelek je dolžan organizirati mrežo za odvzem izrabljenih 
izdelkov. 
 
Območje LUR je v celoti pokrito z ločenim zbiranjem (frakcij) komunalnih 
odpadkov na izvoru. Upravljanje objektov komunalnega in vodnega gospodarstva 
ni prepuščeno čisti tržni logiki, ker gre za monopolne dejavnosti, kar se odraža 
tudi v lastniški strukturi podjetij, (vodovod, kanalizacija, ČN, deponije, itd.). 
Obstaja sodelovanje pri postavitvi centrov za reciklažo določenih vrst odpadkov z 
gospodarskimi družbami iz regije na način, da se jim omogoči ustrezna 
infrastruktura (Dinos, Snaga, itd.). Reciklažni centri so postavljeni na lokaciji 
starih komunalnih in industrijskih deponij, ker je že vsa ustrezna infrastruktura in 
tudi degradirano zemljišče, ali na območjih industrijskih dejavnosti, ki več ne 
obratujejo. Namesto izgradnje specializirane sežigalnice odpadkov se bo po 
potrebi uporabljal sosežig. Kot možne naprave za sosežig organskih odpadkov v 
LUR se bodo preverile možnosti v Toplarni Ljubljana, Cementarni Trbovlje in TE 
Trbovlje. RCERO se umesti v MOL na območju sedanje deponije na Ljubljanskem 
barju. 
 
Novi prostor za odlaganje odpadkov iz RCERO je izven območja Ljubljanskega 
Barja.  
 
Vse starejše velike komunalne čistilne naprave – KČN kot so Domžale – Kamnik, 
Grosuplje, Ivančna Gorica in Vrhnika so nujno potrebne rekonstrukcije - 
obnovitve in nadgradnje - razširitve s III. stopnjo čiščenja (izločanja hranil – 
fosforja in dušika) zaradi varovanja reke Kamniške Bistrice, Krke in Ljubljanice. 
 
Pri scenariju A se zaradi velikosti in dovolj daleč pripeljane projektne 
dokumentacije predvidi izgradnja ČN Domžale – Kamnik. 
 
Pri scenariju B se poleg ČN Domžale – Kamnik zgradi tudi ČN Grosuplje, ki je 
najbližje izviru reke Krke in ščiti Radensko polje. 
 
Pri scenariju C se zgradijo vse štiri čistilne naprave, torej Domžale – Kamnik, 
Grosuplje, Ivančna Gorica in Vrhnika. V sklopu izgradnje ČN je potrebno graditi 
zadrževalne bazene in rekonstruirati staro omrežje. 
 
Pri razvrščanju zadrževalnikov, razbremenilnikov in protipoplavnih nasipov se 
upoštevajo naslednji kriteriji (skupaj oz. v pretežni meri): 

 gostota poseljenosti (preb./ha), kot je to upoštevano pri določanju 
aglomeracij, 

 škodni potencial (neposredne škode, delno posredne škode – npr. prekinitev 
prometnih povezav) območja poplavne nevarnosti, 

 obstoječe objekte je potrebno ohranjati v projektirani in z izvedbo 
zagotovljeni funkciji, šele nato graditi nove (update & upgrade), 
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 možna dinamika izvedbe (npr. razbremenilnik je operativno možno prej 
zgraditi kot pregrado oz. zadrževalnik), zato so v scenariju A uvrščeni objekti, 
ki bi lahko čim prej začeli opravljati svojo funkcijo (tj. interventna gradnja v 
javno korist zaradi preteče nevarnosti). 

 
 
Slika 20: Področje komunalnega in vodnega gospodarstva - scenarij C 
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11 EKONOMSKI VIDIKI - SINTEZNI OPIS ANALITIČNIH 
UGOTOVITEV IN SCENARIJSKE USMERITVE 

 
11.1 Sintezni opis nekaterih problemsko naravnanih analitičnih 
ugotovitev 
 
LUR je najbolj razvita slovenska regija. V letu 2005 je v povprečju ustvarila 
skoraj 36 % vse slovenske bruto dodane vrednosti (BDV) in ta delež se iz leta v 
leto povečuje. Regija ima nizko stopnjo registrirane brezposelnosti, vendar 
izstopa visok delež dolgotrajno brezposelnih ter visok delež brezposelnih s 
terciarno izobrazbo, ki je najvišji med vsemi slovenskimi regijami. Regija ima 
nadpovprečno bruto osnovo za dohodnino, vendar je indeks zaradi številnih 
zaposlenih iz ostalih regij nižji kot pri BDP na prebivalca. Pozitiven je tudi dvig 
števila delovnih mest, kakor tudi nadpovprečna plača zaposlenih v regiji. LUR 
edina regija s presežkom delovnih mest glede na tam živeče aktivno 
prebivalstvo. Med slovenskimi regijami so največje razlike prav pri raziskovalno-
razvojni dejavnosti, kjer izstopa predvsem LUR, kjer je koncentrirano največ 
raziskovalcev, raziskovalnih organizacij in porabljeno največ finančnih sredstev. 
LUR ima v primerjavi z ostalimi regijami najboljše izhodišče za nadaljni 
gospodarski razvoj, vendar pa se zaradi lege, gospodarskih, raziskovalnih in 
človeških potencialov mora primerjati s podobnimi EU regijami in ne samo s 
preostalo Slovenijo.  
 
V regiji kmetijstvo in gozdarstvo nimata pomembne vloge, čeprav so velike 
razlike med občinami, saj je bilo decembra 2008 med delovno aktivnim 
prebivalstvom v LUR 4.139 kmetov. Tako, da je veliko kmetov v občinah, ki niso 
v neposredni bližini Ljubljane (Ivančna Gorica, Grosuplje, Videm, Dobrepolje, 
Moravče, Lukovica, Logatec, Litija, Dobrova-Polhov Gradec), je pa kmetijstvo 
pomembno tudi v nekaterih predelih MOL. 
 
Predelovalne dejavnosti so pomembne, vendar v celotni zaposlenosti zasedajo le 
16,3 %. V regiji prevladujejo storitvene dejavnosti (trgovina, finančno 
posredništvo, nepremičnine, najem in poslovne storitve, promet, skladiščenje, 
zveze, javna uprava in obramba, obvezno socialno zavarovanje).  
 
V letih 2006 in 2007 so podjetja v LUR poslovala zelo dobro. Če k temu 
prištejemo še uspešno poslovanje finančnih institucij lahko ocenimo, da je 
gospodarstvo v LUR konkurenčno. Seveda obstojijo razlike med občinami, saj v 
Sloveniji že samo eno podjetje več ali manj vpliva na stanje gospodarstva v 
posamezni občini. Čeprav imamo na voljo zgolj parcialne informacije, pa lahko že 
sedaj rečemo, da rezultati v 2008 niso bili tako dobri. K temu prispevajo finančna 
kriza, ki je povzročila slabše poslovanje finančnih institucij, kriza v predelovalni 
industriji s stečajem nekaterih pomembnih podjetij (IUV, Liko,…), kakor tudi 
oslabitev naložb nekaterih podjetij (npr. Petrol, Zavarovalnica Triglav, …).  
 
Gospodarski položaj regije je še vedno soliden, vendar pa se položaj poslabšuje, 
predvsem zaradi težav nekaterih velikih podjetij v panogah, ki jih je gospodarska 
kriza najbolj prizadela (Proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov, Proizvodnja 
električne in optične opreme, Obdelava in predelava lesa ter pohištva, 
gradbeništvo, promet, deloma finančno posredništvo). Na osnovi strukture 
gospodarstva v LUR, predvsem v MOL, kjer prevladujejo večinoma »monopolne« 
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gospodarske dejavnosti (javni sektor, sorazmerno ugodna struktura predelovalne 
industrije, finančni sektor, trgovina, …), sklepamo, da bodo posledice 
gospodarske krize negativne, vendar manj kot v ostalih slovenskih regijah. 
 
 
11.2 Scenarijske usmeritve 
 
Skupna značilnost vseh treh scenarijev je, da je LUR odvisna predvsem od 
dogajanj na ravni države, saj prevladuje javni sektor ter panoge, ki so primarno 
usmerjene na lokalni slovenski trg (poslovne storitve, trgovina). 
 
SCENARIJ A (izhodiščni scenariji oz. scenarij trenda) predvideva, da se 
bodo zaradi gospodarske krize tudi na območju LUR v letih 2009 in tudi 2010 
nadaljevalo zmanjševanje števila delovnih mest. Med občinami bodo nastale 
velike razlike, saj bodo nekatere občine, kjer prevladujejo industrijski obrati v 
dejavnostih (panogah), ki so navezane na avtomobilsko industrijo, v dejavnostih 
(panogah), ki proizvajajo investicijske dobrine (strojna, kovinska, lesna) in v 
dejavnostih, ki proizvajajo tehnološko manj zahtevne proizvode (v Sloveniji 
predvsem tekstilna in usnjarska podjetja) zelo prizadete (npr. Vrhnika, Kamnik). 
Zmanjšanje zaposlenosti bo prizadelo tudi gradbeništvo, nepremičninska 
podjetja, finančni sektor.  
 
Zaradi javno-finančnih težav bo prizadet javni sektor, vključno z javno upravo. 
Država in občine ne bodo zmožne odgovoriti na nastali položaj, saj omejene 
investicije v javno infrastrukturo in v trgovino na dolgi rok ne bodo prispevale k 
pospešenemu razvoju LUR. LUR se bo začela utapljati v sivem povprečju in ne bo 
sposobna izkoristiti potenciala (raziskovalne institucije, izobraževalne 
organizacije, kulturne organizacije, kulturna dediščina in ostali dejavniki). Zaradi 
odsotnosti pokrajin bodo aktivnosti posameznih občin še v prihodnosti 
nepovezane (tekmovalne). Razlika v številu delovnih mest med MOL in ostalimi 
občinami se bo še povečala. 
 
K razvoju regije prispeva predvsem turizem, ki je poleg organizacije in trženja 
turistične destinacije, blagovne znamke in sodelovanja celotne LUR tesno 
povezan tudi z razvojem podeželja in trženjem kulture. 
 
SCENARIJ B (scenarij doseganja visoke kvalitete življenja) domneva, da 
se bo po gospodarski krizi leta 2011 začela ponovna gospodarska rast, vendar z 
nižjimi stopnjami. Razvoj v LUR bo še vedno sporadičen. Zaradi izboljšanja 
gospodarskega položaja javni sektor ne bo doživel večjih sprememb. Ljubljana 
kot prestolnica Slovenije bo ohranila delovna mesta v javnem sektorju, medtem 
ko zasebni sektor ne bo ustvarjal novih delovnih mest. 
 
Sledila bo nadaljnja deindustrializacija, deloma kot posledica krize, deloma kot 
posledica politike urejanja prostora in deloma kot posledica odločitev lastnikov 
industrijskih podjetij, ki bodo zemljišča raje namenili v »donosnejšo« rabo. 
Občine in država bodo investirale v javno infrastrukturo, kar bo izboljšalo 
kakovost življenja v regiji, vendar pa to ne bo pospešilo gospodarske dinamike.   
 
K razvoju regije pomembno prispeva turizem, ki je poleg organizacije in trženja 
turistične destinacije, blagovne znamke in sodelovanja celotne LUR tesno 
povezan tudi z razvojem podeželja in trženjem kulture. 
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SCENARIJ C (scenarij odzivanja na globalne spremembe) pričakuje, da bo 
LUR bo izkoristila obstoječe razvojne potenciale (raziskovalne institucije, 
izobraževalne organizacije, kulturne organizacije, kulturna dediščina in ostali 
dejavniki). K temu bo prispevala tudi država s spodbujanjem podjetnosti javnih 
organizacij.  
 
V regiji se bo dogradila in zapolnila tehnološka infrastruktura. Zaradi obilice 
novih tehnoloških podjetij bo LUR postala zanimiva za semenski in tvegani 
kapital. LUR je vzpostavila koordinacijo upravljanja in skupno trženje 
gospodarskih con. Spodbujanje podjetništva bo sestavljeno iz celovitega paketa 
storitev (informiranje, svetovanje, promocije, izobraževanje, finančne 
spodbude). K razvoju regije prispeva tudi turizem, ki je poleg organizacije in 
trženja turistične destinacije, blagovne znamke in sodelovanja celotne LUR tesno 
povezan tudi z razvojem podeželja in trženjem kulture.  
LUR je postala hitro razvijajoča EU regija s konkurenčnim gospodarstvom in 
visoko kakovostjo življenja, vendar se zaradi majhnosti in razvojnega zaostanka 
ni uvrstila med najpomembnejša evropska mesta.   
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12 SOCIOLOŠKA UTEMELJITEV TER KRITIČNA ANALIZA 
SCENARIJEV 

 
V nadaljevanju na osnovi sumarne analize stanja podajam sociološko utemeljitev 
ter kritično analizo verjetnih scenarijev nadaljnega razvoja LUR, ki smo jih 
izoblikovali znotraj projektne skupine. Pri uporabi metode scenarijev izhajamo iz 
pogledov na konstrukcije scenarijev kot podlage prostorskega planiranja, ki jo je 
razvil Kos (1998). Kos pri scenarijih prostorskega razvoja Slovenije razume 
scenarije predvsem kot sredstvo za mobilizacijo in ne toliko kot sredstvo 
konkretnega napovedovanja bodočnosti. Gre seveda za futurološko verjetne orise 
ob predvidenih ekstrapolacijah pozitivnih in/ali negativnih razvojnih trendov. 
 
V že omenjeni študiji je Kos, na osnovi empiričnih analiz dolgoročnih družbenih 
sprememb in na osnovi konceptualno metodoloških izhodišč, podal "štiri osnovne 
scenarije bodočega družbenega in prostorskega razvoja Slovenije". Ti scenariji 
so: ničelni, tradicionalistični, modernistični in postmodernistični.  
 
Ničelni scenarij dejansko ni mobilizacijski scenarij, ampak predvideva inertnost 
gole slučajnosti z nizko stopnjo družbene integracije in naraščajočo 
kompleksnostjo ter naključnim eklekticizmom kot metodo reševanja družbenih 
problemov. Za tradicionalistični scenarij je značilna retro-nostalgična optika z 
idejo avtarktične samozadostnosti ob poglabljanju razkoraka med urbanim in 
ruralnim ter centralnim in perifernim. Modernistični scenarij je naravnan najbolj 
klasično razvojno in je utemeljen na pragmatični racionalnosti in jasni prostorski 
hierarhiji z izraženo centralizacijo odločanja. Postmodernistični scenarij pa naj bi 
omogočal pozitivno sinergijo tradicionalističnega in modernističnega scenarija z 
ustvarjanjem pogojev za individualizacijo in naraščajočo prizoriščnost. (Povzeto 
po Kos 1998) 
 
Čeprav se naš model treh scenarijev (za obdobje od l. 2008 do l. 2030) razlikuje 
od modela, ki ga predlaga Kos, vseeno, z izjemo tradicionalističnega scenarija, v 
sebi skriva podobni meta-konceptualni razmislek o bodočih možnih razvojih LUR 
kot njegovi scenariji družbenega in prostroskega razvoja Slovenije. 
 
 
SCENARIJ A (izhodiščni scenariji oz. scenarij trenda) izhaja iz predpostavke 
o podaljševanju sedanjih trendov brez večjih strukturnih sprememb oz. iz 
predpostavke, da bo do strukturnih sprememb prihajalo le v primerih politično-
razvojnih odločitev temelječih na znanih in preverjenih strokovnih podlagah. Gre 
za minimalistični scenarij, če uporabimo Kosovo tipologijo, ki se sicer nekoliko 
spogleduje z modernističnim scenarijem. 
 
Čeprav je scenarij trenda, ob dokajšni nepripravljenosti lokalnih voditeljev za 
operativno uresničevanje LUR kot razvojno propulzivne regije, precej verjeten na 
prvi pogled, ima v sebi predpostavko, ki jo že sedanja globalna situacija 
postavlja pod vprašaj. Že s stališča klasičnih indikatorjev družbenega razvoja je 
scenarij trenda malo verjeten, saj ni možna pričakovana prolongacija razvojnih 
trendov v situaciji, ko je v Sloveniji v slabem letu narasla nezaposlenost za 25% 
in se je število povpraševanj po delovnih sili zmanjšalo za 45 %. Identična ali 
zelo podobna gibanja veljajo ne le v Sloveniji, ampak v večini sosednjih držav, ki 
so med našimi najpomembnejšimi gospodarskimi partnerji. Zanašanje na 
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običajno dejstvo, da so metropolitanske regije v časih splošne krize manj 
prizadete kot ostale regije v državi, je napačno fokusiranje problema, ker so 
regije s katerimi tekmuje LUR regije zunaj Slovenije.  
 
Hkrati pa lahko pričakujemo, da bo daljša gospodarska kriza gotovo vplivala tudi 
na slovenska medregionalna gibanja. Če se npr. dotaknemo študentske 
populacije kot pomembnega, ne le razvojnega, ampak tudi ekonomskega 
dejavnika LUR, lahko že sedaj opažamo, da Univerza v Ljubljani postaja 
predvsem univerza za območje bivše “Kranjske” ob opaznem zmanjševanju, ob 
izjemi le peščice najbolj zasedenih in popularnih študijskih smeri, študentov iz 
ostalih regij. Ob tem je območje LUR že sedaj za slovenski srednji sloj, ki 
večinoma dela v domači t.i. industriji kreativnosti (Hartley (ed.) 2005), 
(pre)drago bivalno okolje, zato lahko pričakujemo izseljevanja v stroškovno 
ugodnejša bivalna okolja ter naraščanje števila teledelavcev v tem ekonomsko 
propulzivnem sektorju. 
 
Zmanjševanja števila prebivalcev v LUR pa ob zmanjševanju občinskih 
proračunov hkrati seveda ne pomeni zmanjševanje infrastrukturnih razvojnih 
zahtev. Ob trendu “negativne rasti”, če uporabimo ta politični pleonazem, in 
razvojni neodzivnosti lahko torej pričakujemo zlom še tako minimalističnega 
izhodiščnega scenarija, zlasti ob upanju makroekonomistov, da se bo trend 
“negativne rasti” obrnil. Ob tem pa scenarij ni uresničljiv tudi zato, ker so 
strokovni ekonomistično-determinsitični modeli ekstrapolacije trendov v 
novonastalih razmerah očitno nezanesljivi, če že ne celo neustrezni. Povedano 
drugače, spremembe so in bodo strukturne.  
 
 
SCENARIJ B (scenarij doseganja visoke kvalitete življenja) je primer 
tipičnega modernističnega scenarija, ki izpostavlja doseganje visoke kvalitete 
življenja skozi aktivno udejanjanje vizije in strateških ciljev RRP LUR. Utopičen 
cilj, ki se ga želi doseči, je razvoj LUR v regijo z evropsko prestolnico z najvišjo 
kakovostjo življenja v Evropi. Osnovna predpostavka scenarija doseganja visoke 
kvalitete življenja je socialno, ekonomsko, prostorsko in okoljska povezanost 
regije. Če razumemo scenarije predvsem kot sredstvo za mobilizacijo in ne toliko 
kot sredstvo konkretnega napovedovanja bodočnosti, je scenarij B nujen 
minimalni mobilizacijski okvir za vključevanje ključnih razvojnih deležnikov v RRP 
LUR.  
 
Ko operiramo s koncepti “visoke kvalitete življenja”, ki imajo že večdesetletno 
tradicijo v družboslovnih razvojnih študijah, je seveda potrebno opozoriti, da si, v 
medsebojni naraščajoči perpleksnosti, deležniki delujoči v LUR zelo različno in 
pogosto tudi protislovno predstavljajo doseganje višje kvalitete življenja.  
Če se npr. dotaknemo področja urejanja prometa, si z lahkoto predstavljamo, da 
je velika razlika v razumevanju, kaj je kakovostna ureditev prometa, med 
zaposlenimi moškimi v starosti 30 do 55 let, ki so ekološko gledano najbolj 
problematična skupina, ker predstavljajo praviloma 3/4 vseh uporabnikov 
osebnih avtomobilov, ki jih uporabljajo sami oz. brez sovoznikov v vozilu, ter 
deležniki, ki jim je kombinacija kolesarjenja, pešačenja ter uporabe JPP 
življenjski stil.  
 
Ali npr., če postavimo vprašanje, kaj je visoka kvaliteta življenja na področju 
kulture, in primerjamo odgovore obiskovalcev Ljubljanskega Festivala, 
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Metelkove, Trnfesta in vaških veselic. Seveda si na deklarativni ravni politične 
korektnosti odgovorimo, da si želimo LUR kot “regijo z evropsko prestolnico z 
najvišjo kakovostjo življenja v Evropi” razvijati kot multikulturno regijo, ki ne bo 
izključevala nobenega od deležnikov. V praksi pa je seveda drugače. Nabor 
razvojnih finančnih in človeških virov v LUR je omejen in za udejanjanje tega, s 
stališča prostorsko-sociološke stroke, mobilizacijsko minimalističnega scenarija je 
nujna jasna operacionalizacija časovne postopnosti ter sektorskih prioritet.   
 
Čeprav je seveda potrebna mobilizacijska ambicioznost v scenaristiki bodočega 
razvoja LUR, je nujno pripomniti, da je uresničitev scenarija B - t.j.regije “z 
najvišjo kakovostjo življenja v Evropi” - znotraj sedanjega pojmovanja visoke 
kvalitete življenja misija nemogoče. Zakaj? Preprosto povedano, ker je časovna 
distanca glede ključnih kazalcev kvalitete življenja med LUR ter vodilnimi 
evropskimi metropolitanskimi regijami glede kvalitete življenja (Dunaj, Praga) 
prevelika. Obstaja pa možnost prevrednotenja ključnih vrednot koncepta visoke 
kvalitete življenja kot odziv na trenutne globalne spremembe. LUR se lahko 
uveljavi kot ena od vodilnih regij v novem pojmovanju visoke kvalitete življenja v 
družbi, kjer ne bo osnovna tako matrica družbenega delovanja kot tudi 
medsebojnih odnosov institucionalizirano individualizirano potrošništvo, kar pa je 
v našem modelu scenarijev bistvena ideja scenarija C. Ideja, ki upošteva nujnost 
paradigmatskih sprememb ter se hkrati zaveda globalne vpetosti LUR. 
 
 
SCENARIJ C (scenarij odzivanja na globalne spremembe) je dejansko tisti 
scenarij, ki se odziva na ne le kratko- in srednjeročne družbene trende, ampak 
upošteva ob globalni gospodarski krizi še zlasti problem staranja prebivalstva v 
razvitih državah ter ekološko in z njo tesno povezano energetsko problematiko. 
 
Na zelo deklarativni ravni bi ga opisali kot kombinacijo razvojnih kvaziparadigem, 
ki jih tako v političnem diskurzu kot tudi v regionalnih razvojnih študijah lahko 
strnemo v izraz “prizadevanje za razvoj informatične - tukaj seveda 
izpostavljamo znano Castellsovo razlikovanje med informacijsko in informatično 
družbo - družbe znanja temelječe na paradigmi trajnostnega razvoja”. Seveda se 
z navedeno trditvijo, ki na deklarativni ravni zagovarja prizadevanje za prioriteto 
znanstvenega soočanja z razvojnimi izzivi ob hkratnem zagovarjanju izmenjave 
informacij o novih spoznanjih ter upoštevanju robnih ekoloških pogojev, lahko 
strinjamo. Problem pa je seveda v operacionalizaciji izvedbe visoko donečih 
besed. Tovrstna družba, ki jo vsaj v EU izraža duh Lizbonske pogodbe, je za 
enkrat še utopija, kar pa seveda ne pomeni, da ne more postati uresničljiva 
utopistika. 
 
Za uresničitev odzivnega scenarija pa je potreben predvsem kvantni skok na 
ravni temeljnih kulturnih komponent naše družbe. Potreben je prehod iz neke 
zgolj deklarativnosti v resnično novo razvojno paradigmo, kar pa je dosti trši 
oreh, saj zahteva od nas odpoved določenim komoditetam in navadam, pogosto 
tudi razvadam. Povedano zelo neposredno, vsi moramo zopet postati učenci, vsi 
se moramo resocializirati. Ta naloga je zahtevna tako z mobilizacijskega kot tudi 
politično in pravno-formalnega vidika. Nova družbena razvojna paradigma je 
težko dosegljiva že zaradi perpleksnosti družb visoke moderne kot sem to 
ponazoril na primeru težavnosti iskanja urbano-ruralnega partnerstva. 
Uresničljiva je le, če pomembni deležniki v procesu paradigmatskega prehoda 
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sprejmejo nove kulturne vrednote ter jih udejanjajo v vsakdanjem delovanju s 
podporo v političnem in pravno-formalnem subsistemu. 
Če se dotaknem za ponazoritev zopet primera prometa, sam med drugim 
predavam tudi na Fakulteti za strojništvo, kjer so na deklarativni ravni pripadniki 
akademskega zbora veliki zagovorniki ekologije. To se npr. kaže tudi skozi 
številne posterje, ki so obešenih po fakultetnih hodnikih. Ko pa to načelno 
“ekološko zavest” testiramo v praksi, hitro ugotovimo, da se njihove neformalne 
debate najpogosteje vrtijo okoli novih osebnih avtomobilov. Ko pa gremo 
analizirati na fakultetnem parkirišču njihov osebni vozni park, je “ekološka 
zavest” pri večini njih postavljena na laž, saj prevladujejo ekološko potratni 
avtomobili. Za paradigmatski prehod v čistejši in boljši promet v mestih, kar je 
mimogrede ključna ideja CIVITAS projektov, pa je v mestih in regijah, kjer jim je 
to vsaj delno uspelo, značilno, da so eden od ključnih mobilizacijskih deležnikov 
sprejemanja nove prometne paradigme, ki daje prednost ekološko 
sprejemljivejšim oblikam javnega potniškega prometa ter pešačenju in 
kolesarjenju, ravno visoko izobraženi in tudi javno izpostavljeni pripadniki 
akademske sfere. 
 
Scenarij C je, če res želimo razvijati LUR, edini možni optimalni scenarij. Zakaj? 
Najprej, ker se zaveda dejstva, da je pasivistični scenarij trenda, dejansko 
scenarij še večjega razvojnega zaostajanja. Ob tem pa, čeprav upošteva 
nekatere ključne značilnosti koncepta (visoke) kvalitete življenja, hkrati opozarja 
tudi na dolgoročne nevarnosti pri poskusih uresničevanja tega koncepta (staranje 
prebivalstva, ekološka problematika) ter tudi izpostavlja dimenzijo globalizacije. 
Četudi se ne strinjamo s številnimi predlogi “šok terapij”, ki nam jih na hitro 
servirajo “presenečeni” ekonomisti, se lahko strinjamo s trditvijo, da ni možen 
pobeg iz globalne krize v avtarkično samozadostnost. Kontaktni prostori LUR, če 
želi biti razvojno propulzivna regija, so globalni in segajo onkraj meja 
geografskih stičnih kontaktnih prostorov.  
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13 DOPOLNJEVANJE IN VREDNOTENJE SCENARIJEV A, 
B IN C 
 
Dopolnjevanje in vrednotenje nabora scenarijev smo izvedli znotraj projektne 
skupine izvajalca projekta. V ta namen so kolegi, ki izvajajo strateško presojo 
vplivov na okolje pripravili evaluacijsko matriko, ki je predstavljala orodje za 
oceno, koliko posamezen razvojni scenarij – A, B, C – prispeva h konkurenčnosti, 
prostorski koheziji in kakovosti bivanja v LUR. Poseben vidik ocenjevanja 
scenarijev je predstavljala ocena izvedljivosti/uresničljivosti posameznih 
strategij/prioritet/ukrepov. Omenjena matrika z navodili za izpolnjevanje ter 
opisom postopka in rezultati se nahaja tudi na interaktivni spletni strani projekta 
pod zavihkom http://rralur-
prostor.uirs.si/GIS/Evaluacijskamatrika/tabid/88/language/sl-SI/Default.aspx. 
 
V proces dopolnjevanja in vrednotenja scenarijev prostorskega razvoja LUR smo 
povabili tudi župane 26 občin, ki tvorijo LUR in njihove strokovne sodelavce, da 
predlagane scenarije komentirajo, predlagajo dopolnitve ter jih ovrednotijo. 
Župani občin so bili povabljeni, da dostopijo do interaktivnega dela spletne strani 
projekta http://rralur-prostor.uirs.si/GIS/tabid/80/language/sl-SI/Default.aspx in 
da prek njega izvedejo omenjene aktivnosti. Poleg tega smo županom občin 
posredovali vso razpoložljivo gradivo tudi preko pošte in elektronske pošte. Od 
županov in njihovih sodelavcev nismo prejeli nobenega odziva na posredovano 
gradivo. 
 
Slike 21, 22 in 23 prikazujejo nekatere izbrane vsebine z interaktivne spletne 
strani projekta, ki je ponudila možnost dopolnjevanja in vrednotenja scenarijev 
»na daljavo«. 
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Slika 21: Scenarij C na področju poselitve in prometa 
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Slika 22: Scenarij C na področju krajine 
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Slika 23: Scenarij C na področju družbene infrastrukture 
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Rezultati dopolnjevanja in vrednotenja predlaganih scenarijev (glej sliko 24) so 
pokazali, da je najbolj razvojno primerno in izvedljivo povezovanje usmeritev iz 
scenarijev B in C s poudarkom na C scenariju. V ta namen je bil za večino 
tematskih področij oblikovan tim. integralni razvojni scenarij, ki služi kot 
osnova za pripravo zasnov prostorskih ureditev.  
 

Slika 24: Rezultati – povzetek vnosov (ocen) v evaluacijskih matrikah za 
scenarije prostorskega razvoja LUR 
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14 INTEGRALNI SCENARIJ PROSTORSKEGA RAZVOJA 
LUR 
 
V tem poglavju so predstavljene scenarijske usmeritve integralnega scenarija 
prostorskega razvoja LUR po posameznih tematskih področjih. Na nekaterih 
področjih so usmeritve enake usmeritvam scenarija C (scenarija odzivanja na 
globalne spremembe – potreba po novi družbeno razvojni paradigmi). To velja za 
področja demografija, energetika, komujnalno in vodno gospodarstvo. 
 
 
14.1 Scenarijske usmeritve na področju demografije 
 
Scenarijske usmeritve na področju demografije v okviru integralnega scenarija so 
enake usmeritvam podanim v scenariju C. Scenarij predvideva, da bosta razvoj 
(proizvodnih) storitvenih dejavnosti in njihova globalizacija vplivala na 
nadaljevanje njihovega osrediščanja na metropolitanski ravni, kar bo posledično 
vplivalo na spreminjanje razmerij v številu prebivalstva med slovenskimi regijami 
v korist LUR. Rast prebivalstva v ostalih občinah LUR na račun MOL se bo 
postopoma ustavila. Število prebivalstva LUR se bo povečalo za okrog 1 % od 
sedanjih 521.965 (leta 2008) na 531.419 prebivalcev (leta 2030). Celotna 
rodnost prebivalstva se bo dvignila na koeficient 1.5, pozitivni selitveni saldo bo 
2000 prebivalcev letno. 
 
 
14.2 Scenarijske usmeritve na področju poselitve 
 
Integralni scenarij v večji meri temelji na scenariju C. Opravljene so bile 
določene spremembe in dopolnitve, ki omogočajo večjo izvedljivost scenarija in 
bolj jasne usmeritve. 
 
V integralnem scenariju se na državni ravni razvija policentrični sistem poselitve, 
s čimer se določene odločevalske funkcije v javnem sektorju regionalnega 
pomena pričnejo seliti v ostala pomembna regionalna središča. V LUR se krepijo 
odločevalske funkcije v javnem in zasebnem sektorju evropskega pomena. 
 
V MOL aktivna stanovanjska politika in zadovoljevanje potreb mladih družin 
uspeta ne le ustaviti izseljevanje, temveč tudi povečati rodnost. Število 
prebivalcev v mestu se ustali in deloma tudi okrepi. Poleg mestnega jedra se 
aktivno prenavljajo tudi ostala mestna območja, predvsem stanovanjske soseske 
in omrežje lokalnih centrov v mestu, ki so v zadnjih desetletjih intenzivno 
propadali. 
 
Število delovnih mest v Ljubljani se predvsem v proizvodnih dejavnosti nekoliko 
zmanjša. Kljub temu ostaja Ljubljana glavno in daleč najpomembnejše 
zaposlitveno središče v regiji. Rast nakupovalnih centrov se ustavi, mesto 
vzpodbuja ponovno vzpostavitev možnosti izvajanja oskrbnih, storitvenih in 
drugih dejavnosti v okviru lokalnih centrov. 
 
V ostalih urbanih središčih regije aktivna stanovanjska politika uspe privabiti 
nove prebivalce v urbana središča iz obmestja. Ob koridorjih z učinkovitimi 
povezavami z javnim potniškim prometom se vzpostavijo pogoji za soseske, kjer 
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je uporaba avtomobila bistveno zmanjšana (car-reduced development) oziroma 
se lastniki odpovejo posedovanju lastnega avtomobila (car-free development). 
Določeno število delovnih mest se zaradi revitalizacije odpre v urbanih središčih, 
vendar je njihovo število omejeno. Določeno število delovnih mest se odpre v 
specializiranih območjih, predvsem na področju industrije in logistike. Prebivalci, 
ki se priseljujejo delajo večinoma v teh območjih v neposredni bližini oziroma v 
okviru urbanih središč. Z razvojem informacijske družbe se določeno število 
delovnih mest s sedežem v Ljubljani lahko opravlja na daljavo oziroma 
fleksibilno. 
 
Nova nakupovalna središča se usmerijo v urbana središča, s čimer se vzpostavi 
omrežje delujočih oskrbno storitvenih središč v regiji.  
 
Poleg naselij regionalnega in medobčinskega pomena, kot so Domžale, Kamnik, 
Vrhnika, Logatec, Grosuplje in Litija se v hierarhiji naselij krepi tudi vloga naselij 
z večjim številom delovnih mest, kot so Mengeš, Medvode in Ivančna Gorica. 
 
Rast števila prebivalcev v obmestju se ustavi oziroma celo zmanjša na račun 
dobro delujočih naselij. Prihaja do organizacij eko vasi. V poselitvenem sistemu v 
obmestju pride do vzpostavitve in organizacije sodobnih in inovativnih zasnov 
naselij, kot so na primer naselja brez CO2 emisij (zero emission development) ali 
eko vasi. To so manjše skupnosti, ki aktivno sodelujejo pri doseganju čim večje 
samozadostnosti na področju oskrbe in storitev. V ospredju je povečanje obsega 
energetske in prehranske samooskrbe ter samozadostnosti pri zagotavljanju 
nekaterih storitvenih dejavnosti (napr. dnevno varstvo predšolskih in šolskih 
otrok, zdravstveno varstvo).  
 
Gospodarske cone v regiji se upravlja na medobčinski ravni. Tako pride do 
močnejšega povezovanja med sosednjimi občinami in vzpostavitve specializiranih 
območij. Ta privabljajo tudi delavce iz Ljubljane in ostalih občin. Oskrba 
prebivalstva v obmestju z bolj zahtevnimi proizvodi in storitvami je še naprej 
težavna in temelji na obisku bližnjih oskrbno storitvenih središč. 
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Slika 25: Integralni scenarij na področju poselitve in prometa 

 
 
 
 
14.3 Scenarijske usmeritve na področju družbene infrastrukture 
 
Za zadovoljevanje kapacitet in potrebe po predšolski vzgoji znotraj LUR 
se občine med seboj usklajujejo in povezujejo (uvajajo se kompenzacije med 
občinami). Ponudba vrtcev se dopolnjuje z drugimi alternativnimi oblikami 
(varuške, manjše skupine otrok, varstvo otrok v sklopu večjih gospodarskih 
subjektov). Dejavnosti predšolskega varstva so povezane z dejavnostmi 
osnovnih šol, obe dejavnosti pa se povezujta z različnimi dimenzijami bivanja v 
soseskah in ostalih stanovanjskih območjih.  
 
Objekti namenjeni predšolskemu in osnovnošolskemu izobraževanju so 
multifunkcionalni in se lahko prilagajajo spreminjajočim se potrebam prebivalstva 
Sledeč potrebam in demografski strukturi se lahko spremenijo v skupnostne 
centre za vse (npr. knjižnica, kulturni dom, prostor za društva) ali pa le za 
določene skupine lokalnega prebivalstva (npr. mladino, starejše). 
Zagotavljanje otroških igrišč in drugih odprtih javnih površin sledi toku 
priseljevanja. Investitorji v zasebnem sektorju »vračajo« pretekla vlaganja 
javnega sektorja v družbeno infrastrukturo z zagotavljanjem izboljševanja in 
dopolnjevanja obstoječe infrastrukture (npr. gradnja otroških igrišč in drugih 
odprtih javnih površin na različnih območjih mesta, glede na potrebe). 
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V občinskih središčih se zgradi več novih srednješolskih centrov (poleg Logatca in 
Grosuplja še v Medvodah in Litiji). Razvoj novih srednješolskih centrov, ki se 
razvijajo in navezujejo skladno z gospodarsko usmeritvijo posameznih območij, 
spodbuja nadaljnjo krepitev vloge medobčinskih središč. Z umestitvijo novih 
srednješolskih centrov se zmanjšajo dnevne migracije srednješolcev na območje 
LUR. Izgradnja novih srednješolskih centrov zadosti potrebam večjega števila 
dijakov (OP: ne glede na siceršnje demografske trende upadanja prebivalstva bo 
pomanjkanje predšolskih kapacitet leta 2009 vodilo v pomanjkanje 
srednješolskih kapacitet 2020). 
 
Obstaja večja stopnja povezanosti osnovno- in srednješolskih centrov znotraj 
LUR ter njihove navezave na športne in kulturne dejavnosti. V medobčinskih 
centrih se uspešno povezujejo športne, izobraževalne in kulturne dejavnosti (npr. 
(lokalne knjižnice se s svojo infrastrukturo in aktivnostmi povezujejo z drugimi 
dejavnostmi na področju kulture in izobraževanja; šolska športna igrišča imajo v 
okolju socialno- povezovalno vlogo ipd.).  
 
Visokošolske institucije so med seboj povezane. Poleg tega se vežejo na 
obstoječe gospodarske subjekte ali prostorske danosti (npr. raziskovalni inštitut 
za kmetijstvo - biotehniške znanosti v Logatcu in v Domžalah, umetniške 
akademije in kulturne institucije, športna akademija in univerzitetni športni 
center). Nove vsebine oziroma kapacitete se umeščajo v bližini obstoječih ter 
tako izboljšujejo njihove mestotvorne funkcije in vpliv. Obenem se smiselno 
povezujejo z ostalimi javnimi programi. Razviti so univerzitetni centri, 
raziskovalne in aplikativne infrastrukture (npr. Politehnika Ljubljana s programi 
naravoslovno-tehnične smeri, Center umetnostnih akademij z navezavo na 
kulturne institucije), ki pripomorejo k promociji Ljubljane kot univerzitetnega 
mesta. 
 
Osnovno zdravstveno oskrbo dopolnjujejo specialistični in diagnostični centri, ki 
so vezani na posebne prostorske oziroma klimatske značilnosti (Snovik, Rakitna, 
Dobrova-Polhov Gradec). Zdravstvena oskrba je dopolnjena z novimi sodobnimi 
storitvami. Razvite so dejavnosti »e-zdravja«, ki s širšo uporabo komunikacijskih 
in informacijskih tehnologij zagotavlja učinkovitejšo javno zdravstveno storitev, 
svetovanje in usmerjanje v regiji. Zdravstvene institucije sekundarne in terciarne 
ravni zagotavljajo visoko kvalitetno oskrbo in delujejo povezano s sorodnimi 
institucijami v regiji oziroma v sosednjih državah. 
 
Razvijajo se nove oblike varstva in bivanja starejših ljudi, nastajajo 
medgeneracijski centri in domovi ki ponujajo različne oblike oskrbe, širi se obseg 
varovanih stanovanj, razvija se pomoč na domu in pomoč na poziv na celotnem 
območju regije, stanovanja se prilagajajo potrebam starejših prebivalcev oz. so 
grajena ali prenovljena tako da je omogočeno čim daljše kakovostno samostojno 
življenje starejših. Obseg pomoči se širi, nove potrebe po občasni ali stalni 
pomoči starejšim generirajo nova delovna mesta. Ta delovna mesta niso 
omejena le na najbolj enostavna dela (pomoč pri higieni in vsakodnevnih 
opravilih), pač pa tudi pri ostalih storitvah (wellness, rekreacija, izobraževanje za 
tretje življenjsko obdobje, druženje, potovanja ipd.) Na nova delovna mesta se s 
programi prekvalifikacij in dodatnih usposabljanj usmerja presežne delavce iz 
ostalih področij, novim potrebam se prilagajajo tudi redni izobraževalni programi. 
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Deluje osrednji državni center za starejše, ki nudi strokovno podporo ostalim 
centrom in institucijam v državi. Potrebe, predvsem naraščajoče staranje 
prebivalstva, zahtevajo nove pristope pri zagotavljanju socialne varnosti ljudi. 
Zaradi naraščanja števila ljudi, ki potrebuje eno od oblik zdravstvene ali socialne 
pomoči in zaradi naraščajočih stroškov, ki so s tem povezani se izvaja t.i. 
integrirana oskrba. Aktivnosti socialnega in zdravstvenega varstva se povezujejo 
z namenom boljšega povezovanja in večje učinkovitosti storitev pri doseganju 
istih ciljev. 
 
Obstajajo posebni zdravstveni in negovalni programi ter dodatne aktivnosti za 
starejše in socialno ogrožene skupine (izobraževanje, umetniške dejavnosti, 
športne aktivnosti, preživljanje časa v naravi, omogočanje »izmenjave« med 
različnimi centri po državi (podoben princip delovanja kot so Centri za šolske in 
obšolske dejavnosti). Navezujejo se tudi na dejavnost in ponudbo specialističnih 
centrov Snovik, Rakitna, Dobrova-Polhov Gradec). Poseben poudarek je na 
organizaciji kulturnih programov in izobraževanja za mladino (kulturni tabori, 
raziskovalni tabori, umetniške kolonije itd.). V regijskih centrih delujejo Centri 
vseživljenjskega izobraževanja. 
 
Razvitost kulturnih institucij (CD, Opera, NUK+CTK, SNG, Lutkovno gledališče in 
drugih) je na evropski ravni. Povečana je njihova kakovost in prepoznavnost, 
specializacija ponudbe, navezava na tradicionalno uveljavljene dogodke 
(festivali), izkoriščajo se zanimivi in kakovostni ambienti za kulturne prireditve 
(Ljubljanski grad, drugi gradovi in prizorišča v naravnem okolju, ki pridobijo 
specializirane funkcije in prepoznavnost). Razviti so pogoji za delovanje 
alternativne kulturne scene in kulture za vse generacije, kar s kvalitetnimi 
dogodki dodatno pripomore k prepoznavnosti območja v širšem evropskem 
prostoru. Razvoj kulturnih institucij ter prireditve na področju kulture so 
povezane z dogodki na področju kongresne in sejemske dejavnosti. Povezava 
družbenih dejavnosti (npr. kulturnih in znanstveno-raziskovalnih) z 
gospodarstvom omogoča razvoj kreativnih dejavnosti (kreativnih industrij) z 
visoko dodano vrednostjo.  
 
Z umestitvijo novih medobčinskih športnih centrov je zagotovljena enaka 
dostopnost v vseh delih regije. Športna infrastruktura in aktivnosti se razvijajo v 
sodelovanju s šolskimi centri, ob podpori občin in sodelovanju zasebnega 
sektorja. Razvijajo se veliki športni objekti za prireditve z večjim številom 
udeležencev (obnova Plečnikovega stadiona in izgradnja stadiona Stožice) in 
športni centri za manjše število udeležencev. Razvoj športnih objektov je vezan 
na naravne danosti prostora in potrebe v regiji ter omogoča izvedbo prireditev na 
evropski in svetovni ravni. Vsi športni objekti so umeščeni v prostor na način, ki 
omogoča nadaljnji razvoj in dostopnost z JPP (Stožice, Trnovsko predmestje, 
Sotočje, Podutik, športno poslovni parki...) ter oblikovani in zgrajeni tako, da 
zagotavljajo učinkovito rabo energije (pasivni, nizkoenergetski objekti).  
 
Spodbuja se zdrav način življenja ter ukvarjanje s športom in rekreacijo kot 
način življenja. Športni objekti se urejajo v prepletu z drugimi funkcijami. 
Lokalne skupnosti imajo aktivno vlogo pri ustvarjanju bivalnega okolja, ki 
podpira zdrav način življenja in rekreacije oziroma fizičnih dejavnosti, kar 
pripomore k izboljšanju zdravstvenega stanja prebivalcev. Zasebni sektor aktivno 
sodeluje pri spodbujanju zdravega načina življenja zaposlenih. 
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Zagotovljen je enakomeren dostop do storitev državne in javne uprave, tako z 
vzpostavitvijo novih upravnih centrov, kot z izboljšanjem dostopnosti in dvigom 
ravni znanja za dostop do storitev državne in javne uprave. V novih upravnih 
centrih se odvijajo tudi druge dejavnosti družbene infrastrukture, izvajajo se tudi 
komercialni programi. 
 
V regiji poteka izgradnja verskih objektov za različne veroizpovedi skladno s 
potrebami in možnostmi različnih verskih skupnosti, ki pri prostorski umestitvi in 
gradnji upoštevajo načela trajnosti in energetske učinkovitosti. 
 
Vsi objekti družbene infrastrukture (izobraževanje, zdravstvo, socialno varstvo, 
šport, kultura) so grajeni oz. preurejeni skladno z načelom "Oblikovanje za vse" 
(angl. design for all), s čimer se dvigne socialni standard vseh prebivalcev, ne 
samo invalidov ter starejših državljanov.  
 
Država in občine ustvarijo na vseh področjih družbene infrastrukture pogoje za 
vzpostavitev in delovanje javno-zasebnega partnerstva in vzpodbujajo 
podjetnost javnih ustanov. 
 
 
Slika 26: Integralni scenarij na področju družbene infrastrukture 
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14.4 Scenarijske usmeritve na področju prometa 
 
Integralni scenarij temelji na scenariju C z manjšimi dopolnitvami. 
 
Za integralni scenarij je značilno upoštevanje vseh, tudi eksternih prometnih 
stroškov in temu primerno oblikovanje cen prometnih storitev ter izračun 
stroškov prometne infrastrukture. 
 
Osrednji logistični in distribucijski center v LUR državnega pomena se mreži z 
ostalimi logističnimi in distribucijskimi centri v Sloveniji in širše. Oblikovani so 
prometno-politični ukrepi v podporo kombiniranemu prometu in vzpostavljanju 
nepretrganih prometnih verig, ki pozitivno vplivajo na enakomerno 
obremenjenost prometnega sistema ter predvsem na gospodarsko 
konkurenčnost. 
 
Vlaganje v izgradnjo in vzdrževanje posamezne prometne infrastrukture poteka 
na podlagi veljavnih strateških dokumentov (poudarek na trajnostnih oblikah 
prometa, torej poleg javnega potniškega prometa tudi na nemotoriziranih 
oblikah). 
 
Cestno omrežje je dopolnjeno z manjkajočimi povezavami, preobremenjene 
povezave so delno nadgrajene.  
 
Splošna parkirišča so zgrajena v manjšem obsegu. Določen je maksimum 
dovoljenih parkirišč, ki ne sme biti presežen. Parkirišča parkiraj in se pelji so tudi 
v tem scenariju zgrajena na mestnem obrobju in v regionalnem zaledju, toda v 
maksimalnem obsegu. 
 
Prometno omrežje je dopolnjeno z delom novega (avto)cestnega obroča, ki 
omogoča hitro in neposredno povezavo med urbanimi središči v regiji s sredstvi 
javnega potniškega prometa. 
 
Razvoj železniškega omrežja temelji na prenovi obstojih prog in dopolnitvi 
omrežja z novimi regionalnimi povezavami. Obstoječe omrežje se s 
posodobitvami prilagodi za hitrosti do 160 km/h. Poleg novega tira proti Kranju, 
se sistem nadgradi še s progo proti Vrhniki, ki je namenjena predvsem 
regionalnemu potniškemu prometu. 
 
Preučijo se pogoji in po potrebi rezervira koridor za progo za visoke hitrosti v 
smeri Benetke – Trst – Ljubljana - Zagreb s postajo v Ljubljani, ter dodatni smeri 
proge za visoke hitrosti v smeri Ljubljana – Beljak – Muenchen in Ljubljana – 
Maribor – Gradec – Dunaj. 
 
Uveden je visokokakovostni primestni oziroma regionalni železniški javni promet, 
ki je temeljni nosilec tega prometnega sistema. Avtobus je njegovo dopolnilo. 
Prav tako je tudi v Ljubljani zgrajen visokokakovostni mestni tirni sistem javnega 
potniškega pometa na lastnem vozišču. Oba sta združena v integralno celoto.  
 
Regija je dobro povezana z Letališčem Jožeta Pučnika in Luko Koper s cestno in 
železniško povezavo. 
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Kolesarsko omrežje v regiji temelji na omrežju rekreacijskih poti in njihovi 
povezanosti z dobro razvitimi lokalnimi kolesarskimi omrežji, ki povezujejo 
stanovanjska območja z oskrbo in zaposlitvenimi središči. Poleg nadgradnje 
Ljubljanskega kolesarskega omrežja, se večje lokalno kolesarsko omrežje 
vzpostavi še kot povezava med naselji Trzin, Mengeš, Domžale in Kamnik. 
 
Vzpostavi se plovnost reke Ljubljanice od Vrhnike do Zaloga. Ta poleg turistične 
in rekreacijske ponudbe omogoča tudi vzpostavitev privlačne in učinkovite JPP 
povezave med pomembnimi točkami v Ljubljani in ostalih občinah ob reki. 
 
 
14.5 Scenarijske usmeritve na področju krajine 
 
Scenarij predvideva pospešen razvoj terciarnega sektorja in postopno 
optimizacijo mreže naselij s poudarkom na upoštevanju načel vzdržnega razvoja. 
Širjenje in opremljanje informacijske mreže je eden od dejavnikov družbenega in 
gospodarskega razvoja. Spodbuja se inovacije na področju novih tehnologij za 
doseganje večje energetske varčnosti. Značilna je visoka stopnja implementacije 
znanja v razvoj in prakso. 
 
Poudarek je na uveljavitvi socialne družbe in socialnem sodelovanju.  
 
Pri načrtovanju dejavnosti v prostor se usklajuje potrebe/interese po razvoju 
novih dejavnosti in varstvene zahteve, s pomočjo jasno opredeljenih meril ter s 
hierarhičnim razvrščanjem vrednosti v prostoru kar omogoča oblikovanje 
prioritet med dejavnostmi ali rabami in oblikovanje alternativnih rešitev. 
 
Z uravnoteženo rabo prostora, z uvajanjem novih tehnologij, prilagajanjem vrste 
dejavnosti, s selitvijo ranljivih dejavnosti na manj ogrožena območja in 
prepuščanjem posameznih območij naravnim procesom se varuje ljudi in naselja 
pred posledicami naravnih procesov. Scenarij predvideva večjo odzivnost na 
aktualne razmere in probleme v prostoru. Ustanovljeni so inštituti za vode, za 
preučevanje plazovitosti in inštitut za klimatske spremembe, ki so locirani v 
neposredni bližini ogroženih območij in se ukvarjajo z raziskovanjem in 
implementacijo na konkretne probleme/situacije. Oblikovani so preventivni 
ukrepi in programi za posredovanje v primeru naravnih nesreč (neurij, poplav, 
erozije, suše itd.). 
 
Lokalne skupnosti in občine delujejo organizirano pri pripravi skupnih razvojnih 
programov in projektov. 
 
 
Kmetijstvo in gozdarstvo 
 
Kmetijstvo se usmerja v integrirano in ekološko kmetijstvo. Kmetijstvo je 
prvenstveno usmerjeno v pridelavo visoko kakovostnih produktov in zato 
specializirano. Ekološko kmetijstvo je usmerjeno tudi v pridelavo zdravilnih 
rastlin za potrebe farmacevtske industrije. Kmetijska raba se ohranja tam, kjer 
je ekonomsko upravičeno ali potrebno z vidika ohranjanja krajine. Povprečno 
kmetijsko gospodarstvo ima v uporabi 8 ha kmetijskih zemljišč, kmetijska 
zemljišča so zložena v večje obdelovalne enote. V večjih podeželskih centrih 
delujejo gospodarsko – izobraževalna središča ali kmetijski inštituti (Videm, 
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Ivančna Gorica, Litija, Kamnik, Medvode). Vzpostavljeno je povezovanje med 
kmetijskimi inštituti in kmetijskimi gospodarstvi za doseganje inovacij na 
področju kmetijstva, kmetijskih izdelkov in zdrave hrane (Logatec, Domžale, 
Ljubljana, Videm). 
 
Med mesti in podeželjem je vzpostavljeno aktivno sodelovanje na področju 
gospodarskih dejavnosti (prodaja pridelkov/produktov, ekološke tržnice) in 
socialne infrastrukture (rehabilitacijski centri, dnevni centri, terapevtske kmetije, 
rekreacijska infrastruktura, tabori in kolonije ipd.).  
 
Urejene prometne povezave ter razvita kolesarska infrastruktura in organiziran 
javni promet omogočajo visoko kakovost bivanja in ohranjanje poselitve tudi na 
podeželju. Novogradnje na podeželju sledijo merilu in značilnostim prostora, pri 
umeščanju novogradenj v prostor je poudarjen spoštljiv in hkrati ustvarjalen 
odnos do kulturne krajine in arhitekturne dediščine. Novozgrajeni objekti 
upoštevajo načela kakovostne umestitve v obstoječe naravno ali grajeno okolje, 
zagotavljanje kakovostnega bivalnega okolja in energetske varčnosti. 
 
Gozdovi zasedajo 59% površin v regiji. Z gozdovi se trajnostno gospodari. 
Gozdovi v bližini mest in naselij imajo poudarjeno varovalno, socialno in ekološko 
funkcijo. V gozdovih v neposredni bližini večjih mest ali naselij (Ljubljana, Trzin, 
Domžale, Logatec) so urejene rekreacijske poti za vsakodnevno rekreacijo v 
naravi. Veliki gozdni kompleksi so potencial za gospodarsko izkoriščanje gozda, 
razvita je lesno predelovalna industrija, lesni odpadki se uporabijo za predelavo 
lesne biomase in ogrevanje naselij (Logatec, Vrhnika, Kamnik).  
 
Izboljšanje konkurenčnosti kmetijskega in gozdarskega sektorja se doseže s 
poklicnim usposabljanjem in informiranjem kmetov, modernizacijo kmetij, 
izboljšanjem kakovosti kmetijskih proizvodov in s skupnim nastopom na trgu z 
uveljavljenimi blagovnimi znamkami.  
 
Vzdržni razvoj podeželja se zagotavlja z vzdržno rabo kmetijskih zemljišč in 
gozdnih površin. Na podeželju se spodbuja ustanavljanje mikro podjetij in 
obrtnih dejavnosti ter dejavnosti povezane s turizmom in rekreacijo.  
 
Dvig strokovne usposobljenosti na področju kmetijstva in razvoja podeželja. 
 
 
Varstvo narave 
 
Ohranjena narava in prepoznavna krajina so primerjalna prednost LUR.  
Območja z visoko ohranjenostjo naravnih procesov so zavarovana. Varstvo 
naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti se zagotavlja z 
ustanavljanjem varovanih in zavarovanih območij in s prostorskim razvojem, ki 
kvalitete spoštuje in jih na ustrezen način vključuje. Na teh območjih se 
spodbuja skupna zavarovanja in razvoj dejavnosti, ki ohranja celovito 
prepoznavnost območja. Osnovna misel ustanavljanja parkov je »varovanje za 
razvoj«. Skrb za varstvo narave je izraz družbene volje in splošnega strinjanja 
strokovne in širše javnosti. Na varovanih in zavarovanih območjih se oblikuje 
območja z različnimi režimi in sicer območja doslednega/strogega varstva in 
območja dopuščenega usklajevanja.  
 



 

 
77 

Zavarovani so: Kamniško-Savinjske Alpe, Menina planina Ljubljansko barje, 
Radensko polje, Planinsko polje, Iški Vintgar, Borovniški pekel, Šmarna gora, 
Rašica, Tivoli-Rožnik-Šišenski hrib, Polhograjski Dolomiti, Krka. 
 
Občine strateško odkupujejo zemljišča z visoko naravno ohranjenostjo (močvirja, 
gozdovi v neposredni bližini mest in naselij) in zagotavljajo varstvo teh površin.  
 
Za zavarovana območja so pripravljeni upravljalski načrti, ki urejajo upravljanje 
s povezovanjem sektorjev, kulture, turizma, prostorskega urejanja ter z 
upoštevanjem potreb in interesov prebivalcev.  
 
Parki so prepoznana blagovna znamka za dejavnosti, ki so vezane na lokalne vire 
(kmetijstvo, dopolnilne dejavnosti na kmetijah, tradicionalne obrti, kulturna 
dediščina, turistična ponudba, rekreacijske dejavnosti, kulturne prireditve). Na 
takšen način se ureja območje Polhograjskih Dolomitov, Kamniško-Savinjske 
Alpe, Radensko polje, območje Krke, Planinsko polje. 
 
 
Rekreacija in turizem 
 
Naravno ohranjeno okolje omogoča raznovrstne rekreacijske dejavnosti; celotno 
območje regije je povezano z rekreacijsko infrastrukturo,  
regijo povezujejo urejene kolesarske, vodne in peš poti. Urejena rekreacijska 
infrastruktura spodbuja k udeležbi prebivalstva v različnih rekreacijskih 
dejavnostih in preventivnih zdravstvenih programih. Zagotovljene so tudi 
rekreacijske površine za razvoj vrhunskega športa in organizacijo mednarodnih 
prireditev (Tacen, območje načrtovanih akumulacij na srednji Savi, Ig, Komenda, 
Medvode, Logatec). 
 
Rekreacijska infrastruktura v mestih in naseljih se povezuje z javnim potniškim 
prometom in je dostopna vsem interesnim skupinam prebivalstva (otroci, 
mladina, starejši, osebe s posebnimi potrebami). Rekreacijska infrastruktura se 
navezuje in vključuje točke/centre »preventivnih zdravstvenih storitev«. 
 
Urejena je kolesarska rekreacijska infrastruktura (kolesarske poti, urejena 
počivališča, organizirana izposoja koles, možnost povezave z javnim potniškim 
prevozom, turistične informacije – oskrba s kolesarskimi kartami, vodniki, 
informacije o težavnostni stopnji posameznih poti). Urejene so regionalne 
kolesarske poti in tematske poti, ki povezujejo naravne in kulturne zanimivosti in 
ekološke ter turistične kmetije v regiji. Kolesarske poti so urejene tudi ob rekah, 
ob Savi, Kamniški Bistrici in Ljubljanici. 
 
Poudarek je na urejeni rekreacijski infrastrukturi za izvajanje vodne in obvodne 
rekreacije (Sava, Ljubljanica, Kamniška Bistrica, Sotočje treh rek, akumulacijska 
jezera ob načrtovanih HE). Na območju Sotočja se uredi večji športno 
rekreacijski/medicinski in promocijski center s široko športno in 
zdravstveno.rekreacijsko ponudbo; območje je dostopno z javnim potniškim 
prometom. V Tacnu (MOL) se uredi športno-rekreacijski center za treninge 
športnikov in mednarodna tekmovanja.  
 
V občinah Logatec in Medvode so urejeni centri nordijskih športov. 
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Primarni turistični proizvodi so kulturni turizem, aktivne počitnice, kongresni 
turizem, družinske počitnice na podeželju, kolesarstvo in pohodništvo ter 
ureditev tematskih poti, planinstvo, vodni športi, konjeništvo, krožna potovanja, 
kampiranje, turistične kmetije, raziskovalni in umetniški tabori, šole v naravi, 
golf in wellness ponudba. Turisti v regiji ostajajo v povprečju 5 dni.  
 
Nastanitvene kapacitete so na voljo v Ljubljani, Kamniku, Medvodah, Domžalah, 
Vrhniki, Grosuplju, Logatcu, Polhovem Gradcu, Moravčah, Lukovici, Ivančni 
Gorici. Kampi regionalnega pomena so v Ljubljani, Kamniku, Medvodah in v 
Dobrempolju.  
 
Razvit je mladinski turizem in ponudba mladinskih hotelov (Ljubljana, Kamnik, 
Logatec, Velike Lašče) s programi spoznavanja tradicionalnih obrti, spoznavanja 
življenja na podeželju/ na kmetiji, preživetja v divjini, spoznavanje kraškega 
sveta, spoznavanje jamskega sveta, ipd).  
 
Široka je ponudba aktivnega preživljanja prostega časa in turizma na podeželju 
(Kamnik, Lukovica, Moravče, Litija, Ivančna Gorica, Dobrepolje, Velike Lašče, 
Logatec, Dobrova – Polhov Gradec) v povezavi s programi razvoja podeželja. 
 
Vzpostavi se regionalni turistični center in turistično informacijski sisstem. 
Sodelovanje med posameznimi krajinskimi parki pri razvoju turističnih kapacitet 
in storitvenih dejavnosti v parkih.  
 
Vzpostavitev mreže muzejskih zbirk v povezavi s turistično in rekreacijsko 
ponudbo. 
 
 
Varstvo kulturne dediščine in krajine 
 
Z ustrezno rabo se varuje izjemne krajine (Velika planina, Črni vrh, Koreno, 
Rovte, Hotedršica, Planinsko polje, Radensko polje, Izvir Krke in Velika Slevnica).  
 
Revitalizira se kulturne spomenike ali objekte, poudarek je na revitalizaciji starih 
mestnih jeder (Ljubljana, Kamnik, Vrhnika). Na podeželju je ohranjen podeželski 
značaj prostora, ki se nadgrajuje s sodobnimi ureditvami in novimi tehnologijami.  
 
Spodbuja se projekte, ki zagotavljajo ohranjanje in integracijo arhitekturno in 
urbanistično pomembnih objektov v prostoru, vključevanje sodobnih spoznanj in 
novih tehnologij v obnovo ali novogradnje za dvig kakovosti bivalnega okolja. 
 
Za dvig kakovosti bivalnega okolja na podeželju se vzpostavlja in razvija 
preventivne socialno-varstvene programe na podeželju (socialno varstveni 
programi za mladino, za starejše, terapevtske kmetije).  
 
Inštitut za učinkovito rabo energije pokriva področja učinkovite rabe energije, 
dolgoročnega načrtovanja v energetiki, zmanjšanja emisij ter onesnaževal, 
ukvarja se z inovacijami na področju arhitekture, kakovosti bivanja, recikliranja 
odpadkov ipd. Na področju spodbujanja učinkovite rabe energije inštitut 
pripravlja energetske koncepte, spremlja programe učinkovite rabe energije in 
uvajanja energetsko učinkovitih tehnologij, deluje na področju osveščanja in 
informiranja porabnikov energije.  
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Vodotoki ohranjajo morfologijo in so dostopni javnosti za potrebe rekreacije. Do 
leta 2015 naj bi vsa vodna telesa dosegla razred »dobrega stanja«. Dobro stanje 
voda se dosega zlasti z vzdržno rabo ekosistemov, z ukrepi, ki zadevajo celovito 
varovanje gozdov, mokrišč in tal, v katerih se filtrira, skladišči in porazdeli voda. 
 
 
Zelene površine v mestih in naseljih 
 
V mestih in večjih naseljih so urejene zelene in rekreacijske površine v povezavi 
s programi spodbujanja zdravega življenja in rekreacije za vse starostne skupine 
prebivalstva (otroška igrišča, športna igrišča, trim steze, tematske poti). 
 
Središča mest so zaprta za motorni promet, dostop do samega centra je 
zagotovljen z javnim potniškim prevozom. Urejena je mreža kolesarskih, pešpoti 
in vodnih poti.  
 
 
Slika 27: Integralni scenarij na področju krajine 
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14.6 Scenarijske usmeritve na področju energetike 
 
V integralnem scenariju na področju energetike (scenarij medsebojnega 
dopolnjevanja politike, gospodarstva, okolja, prostora in prebivalcev) cena nafte 
hitro narašča in doseže leta 2030 90 $/sod. Zaradi vse večjih učinkov podnebnih 
sprememb, vse večje odvisnosti EU od uvoza in nezanesljivosti dobav teh virov, 
so države, tudi Slovenija, prisiljene v večje prilagoditve – na večjo rabo lokalno 
prisotnih, zlasti obnovljivih virov energije, pri čemer uporabljajo obstoječe 
tehnologije za izrabo OVE in je zato napredek tehnologije zmeren. Naraste tudi 
družbena dojemljivost za energetske probleme, kar še povečuje obseg ukrepov 
in izvedenih projektov. EU ne doseže samo cilja 20-20-20, ampak 30-30-30. 
Deloma k temu pripomore stroga EU zakonodaja, ki jo prevzamejo članice.  
 
Na podlagi prenovljene državne energetske politike stojijo novi proizvodni 
objekti, NEK2, TEŠ blok 6, TET je zaradi nekonkurenčnosti zaprt, tudi projekti 
novih plinsko-parnih elektrarn so opuščeni. TE-TOL se prenovi, še vedno pa 
glavno kurivo predstavlja premog. Zgrajene so vse HE na srednji Savi, s čimer 
LUR pripomore k doseganju nacionalnega cilja večje izrabe OVE za proizvodnjo 
električne energije. Za LUR se s tem poveča pomen regije v slovenskem 
elektrogospodarstvu, hkrati izgradnja HE pripomore k večji regionalni samooskrbi 
z električno energijo ter prispeva k zmanjšanju regionalnih emisij. V regiji 
obratuje tudi večje število fotovoltaičnih elektrarn. Zgrajenih je nekaj novih enot 
za soproizvodnjo oziroma trigeneracijo s plinom kot dopolnilnim energentom. 
 
Sprejeti sta dve novi državni energetski politiki (2010, 2020). Zaradi povečanega 
obsega pridobljenih EU sredstev je izvajanje ukrepov intenzivno. Slovenija 
izkorišča sredstva EU v večjem obsegu, kot je bilo prvotno načrtovano, zlasti za 
tehnološki razvoj sektorja, ukrepe za pospeševanje učinkovite rabe energije in 
rabe OVE, poleg kohezijskih skladov dodatna sredstva prihajajo iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada in Evropskega 
kmetijskega sklada (raznolikost podeželskega gospodarstva – izkoriščanje OVE). 
 
Energetika skupaj s podnebnimi spremembami postane glavna politična tema in 
razvojno področje. Razvoj energetskega sektorja usmerjajo razvojne paradigme, 
kot so učinkovita raba energije in pospeševanje rabe OVE, ne glede na sredstva, 
potrebna za izvedbo ukrepov, saj se daje prednost prostorsko-okoljskim in 
družbenim učinkom pred ekonomskimi. Osveščenost prebivalstva o 
energetsko-okoljskih problemih je izrazito povečana, prebivalstvo se aktivno 
vključuje v pripravo politik in samoiniciativno predlaga nove projekte. 
 
V LUR so locirana glavna križišča energetskih tokov znotraj in preko države, zato 
so s strani države izvedeni številni projekti za prenovo oziroma dopolnitev teh 
omrežij, ki so zaradi sodelovanja lokalnega prebivalstva z distribucijskim 
podjetjem pri prenovi/gradnji omrežja izvedeni hitreje, kot je bilo predvideno. 
Šibke točke elektroenergetskega prenosnega in distribucijskega omrežja so v 
celoti odpravljene, zato omrežje obratuje brez izpadov. 
 
Na pobudo občin ter s pomočjo subvencij države in EU je izvedena racionalizacija 
rabe javne razsvetljave in obvezna zamenjava neustreznih svetil. V prometu se 
kot alternativna biogoriva uporabljajo v večji meri kot zemeljski plin. Na državni 
ravni je delež biogoriv v celotni količini goriv za pogon motornih vozil 10 %, 
doma je proizvedenih do 20 % teh goriv. Manjša količina biogoriv je rezultat 
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regionalne proizvodnje, saj je v regiji odprt vsaj en obrat za proizvodnjo 
biogoriva. Hibridna in električna vozila predstavljajo med osebnimi vozili 100 % 
novo prodanih vozil, kar zahteva zakonodaja in svetovni trendi, med javnimi 
prometnimi sredstvi je ta delež 90 %. Na trgu se pojavijo vozila na vodik, vendar 
je njihov delež zelo majhen (do 20 %), saj je vodik sekundarno gorivo (za 
proizvodnjo potrebujemo bodisi OVE – biomasa, sončna energija ali fosilne vire – 
zemeljski plin, lignit), postane pa tržno zanimiv v obdobju 2025 – 2030. Raba 
osebnega avtomobila se je zlasti v mestnem prometu zelo zmanjšala in jo je 
nadomestila raba koles, javnega transporta. Osebne avtomobile na motor z 
notranjim izgorevanjem so zlasti v mestnem prometu nadomestila vozila na 
električni pogon (plug-in) vozila. 
 
Z razvojem tehnologije in cenovno dostopnostjo se poveča pomen fotovoltaike 
zlasti za oskrbo z električno energijo srednje velikih industrijskih objektov 
oziroma javnih stavb, ki tako razbremenijo omrežje, saj je elektrika proizvedena 
lokalno. V vseh občinah, kjer je gostota odjemalcev dovolj velika, ne glede na 
ekonomsko računico delujejo daljinski sistemi ogrevanja in hlajenja, ki izrabljajo 
OVE. Širjenje plinskega omrežja je zaustavljeno, saj zemeljski plin ni lokalno 
prisoten vir in je oskrba z njim odvisna od nezanesljivega svetovnega trga. 
Poteka izraba obstoječih virov bioplina za proizvodnjo toplote (tudi električne 
energije). V primeru večjega občinskega odlagališča se toploto lahko pridobiva z 
uporabo odpadkov za proizvodnjo bioplina in električne energije. V manjših 
središčnih naseljih se vzpostavi male sisteme daljinskega ogrevanja oziroma 
skupne kurilnice za stavbe javnega sektorja v središčnih naseljih z možnostjo 
priključitve individualnega uporabnika, kot energent se uporablja OVE. V vaških 
naseljih se v malih sistemih uporablja lesno biomaso, če je ta lokalno na 
razpolago. V individualnih kuriščih je potrebno zamenjati zastarele kotle na trda 
goriva z novejšimi na lesno biomaso oziroma drug ekološko manj sporen 
energent od kurilnega olja. Energetska samooskrba večjih kmetij, lociranih na 
manj poseljenih predelih, poteka na osnovi lastne proizvodnje s pomočjo sončne, 
vetrne energije ali lesne in druge biomase. 
 
Občine so izdelale lokalne energetske koncepte, jih prenovile ter povečale obseg 
načrtovanih in izvedenih ukrepov. Izdelana je regionalna energetska strategija. 
Ustanovljena je regionalna energetska agencija oziroma oddelek za energetske 
politike regionalne agencije za razvoj kot regionalni akter, v okviru katerega 
deluje tudi regionalni energetski informacijski center. Razvoj lokalnega in 
regionalnega energetskega načrtovanja ne pomeni samo izvedbo državnih 
usmeritev, ampak tudi novo samostojno razvojno dejavnost. Pridobivanje in 
poraba EU sredstev, namenjenih za energetski sektor, je optimizirana, občine se 
ne samo vključujejo v projekte kot pilotna območja ali partnerji, ampak so tudi 
vodilni partnerji, ki pripravijo predloge. Številni novi projekti, ki so vključeni tudi 
v regionalni razvojni progam, bodo poleg večje ekološkosti prinesli tudi nova 
delovna mesta in odpravo neustreznih energetskih rešitev v preteklosti. Primeri 
projektov so naslednji: projekt ozelenitve streh stavb javnega sektorja, projekt 
zelena služba – RRA nudi subvencije za vsa podjetja, ki ponujajo/odpirajo 
»zelene službe«, projekt spodbujanja skupne vožnje na delo iz krajev, kjer ni 
ustreznega javnega transporta in drugi. 
 
S pomočjo državnih subvencij se izvedejo investicije v manjše proizvodne enote, 
zlasti manjše HE, manjše PV elektrarne, bioplinarne in vetrnice. Prenovi se 
energetsko potraten stavbni fond in stavbe javnega sektorja, zastarele in 
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neučinkovite sisteme za oskrbo s toploto in hladom, kar omogočijo sredstva 
Ekološkega sklada. Ker obseg državnih spodbud glede na povpraševanje ne 
zadostuje, so na regionalni ravni na voljo dodatne subvencije za energetsko 
prenovo individualnih bivalnih objektov. V kolikor so večstanovanjski objekti 
starejši od 20 let, je njihova prenova (izolacija, zamenjava oken, napeljav …) 
obvezna. Poteka osveščanje energetsko potratnih podjetij in njihova sanacija s 
pomočjo subvencij za izvajanje projektov učinkovite rabe energije. Pasivna 
oziroma nizko-energijska gradnja je postala standard in se uporablja v 80 % 
novogradenj, zakonsko je obvezna v vseh večstanovanjskih novogradnjah.  
 
Emisije TGP so zmanjšane v večjem obsegu od predvidenega, saj se za 
proizvodnjo energije izrablja emisijsko manj obremenilne obnovljive vire 
energije, poleg tega se je zmanjšal obseg osebnega prometa, kar ponovno 
pripomore k zmanjšanju emisij.  
 
 
Slika 28: Integralni scenarij na področju energetike 
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14.7 Scenarijske usmeritve na področju komunalnega in vodnega 
gospodarstva 
 
Scenarij predvideva učinkovito delovanje komunalne in vodnogospodarske 
infrastrukture ter sprejemanje in implementacijo EN in SIST standardov. Izvaja 
se spremljanje in medsebojno primerjanje kakovosti dela na področju 
komunalnega in vodnega gospodarstva (tim. benchmarking) ter spodbujanje 
doseganja najboljših rezultatov. 
 
Spodbuja se varčnost porabe vode in prebivalstvo ozavešča glede varovanja 
vodnih virov. Za vso prebivalstvo je zagotovljena zadostna količina zdravstveno 
neoporečne pitne vode, ki ima znatno nižje vrednosti določenih nevarnih 
onesnaževal od dopustnih vrednosti (pesticidi, nitrati, mikrobiologija, AOX, itd.). 
Zagotovljeno je ustrezno odvajanje in čiščenje odpadnih voda za prebivalstvo, 
obrt, kmetijstvo in industrijo. Dosežena je visoka stopnja reciklaže, posebno še 
za potrebe namakanja v kmetijstvu. Vse zastarele ČN se dograjujejo z izgradnjo 
III. stopnje čiščenja v občutljivih območjih (npr. povirje Krke, Ljubljanice). 
Vodovodni sistemi so povezani, obstaja sodelovanje pri izgradnji kanalizacij in 
KČN, še posebej v VVO - vodovarstvena območja in OP - občutljiva območja. 
 
Zagotovljena je najvišja poplavna varnost regije. Poleg tega se vodne površine 
delno vključujejo v poselitveni prostor za rekreacijske in turistične namene. 
Obstaja celostno varovanje porečja in podporečja na podlagi imisijskega in ne 
emisijskega principa. 
 
Politika ravnanja z organskimi komunalnimi odpadki in z blatom iz ČN daje 
prednost reciklaži in ne sežigu. Pri izvajanju politike ravnanja z odpadki je poleg 
prepovedi dan veliko večji poudarek ekonomskim merilom. Na primer pri nekem 
izdelku mora biti vključen v prodajno ceno tudi strošek za reciklažo. Pooblaščeni 
distributer za določeni izdelek je dolžan organizirati mrežo za odvzem izrabljenih 
izdelkov. 
 
Območje LUR je v celoti pokrito z ločenim zbiranjem (frakcij) komunalnih 
odpadkov na izvoru. Upravljanje objektov komunalnega in vodnega gospodarstva 
ni prepuščeno čisti tržni logiki, ker gre za monopolne dejavnosti, kar se odraža 
tudi v lastniški strukturi podjetij, (vodovod, kanalizacija, ČN, deponije, itd.). 
Obstaja sodelovanje pri postavitvi centrov za reciklažo določenih vrst odpadkov z 
gospodarskimi družbami iz regije na način, da se jim omogoči ustrezna 
infrastruktura (Dinos, Snaga, itd.). Reciklažni centri so postavljeni na lokaciji 
starih komunalnih in industrijskih deponij, ker je že vsa ustrezna infrastruktura in 
tudi degradirano zemljišče, ali na območjih starih industrijskih centrov, ki več ne 
obratujejo. Namesto izgradnje posebne sežigalnice odpadkov se bo po potrebi 
uporabljal sosežig. Kot možne naprave za sosežig organskih odpadkov v LUR se 
bodo preverile možnosti v Toplarni Ljubljana, Cementarni Trbovlje in TE Trbovlje. 
 
RCERO se umesti v MOL na območju sedanje deponije na Ljubljanskem barju. 
Obstoječi deponijski prostor v okviru RCERO se – v skladu z načrti – zapolni do 
konca leta 2013. Novi prostor za odlaganje odpadkov iz RCERO se poišče izven 
območja Ljubljanskega Barja. Pri iskanju nove lokacije deponije za RCERO se 
upošteva območje starega peskokopa v občini Vrhnika, kot alternativa se preveri 
tudi možnost širitve deponije Grosuplje za potrebe celotne regije. Načrti ravnanja 
z odpadki se uskladijo tudi z gospodarskimi družbami, ki se ukvarjajo z 
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zbiranjem in raciklažo odpadkov (Dinos, Surovina, itd.). 
 
Poiščejo se površine na širšem območju obstoječih odlagališč odpadkov ter 
zaprtih odlagališč odpadkov, ki so zelo primerne za izgradnjo obratov za raciklažo 
odpadkov. Gre za reciklaže, ki niso bile do sedaj v domeni komunalnih podjetij 
(kompostiranje, predelava plastičnih odpadkov, predelava odpadnega tekstila, 
predla odpadne elektronike, predelava odpadnega kartona, predelava odpadnega 
lesa, itd.). Za predelavo gradbenih odpadkov se poiščejo primerne degradirane 
površine po rudarjenju (kamnolomi, peskokopi).  
 
Vse starejše velike komunalne čistilne naprave – KČN kot so Domžale – Kamnik, 
Grosuplje, Ivančna Gorica in Vrhnika so nujno potrebne rekonstrukcije - 
obnovitve in nadgradnje - razširitve s III. stopnjo čiščenja (izločanja hranil – 
fosforja in dušika) zaradi varovanja reke Kamniške Bistrice, Krke in Ljubljanice. V 
sklopu izgradnje ČN je predvidena izgradnja zadrževalnih bazenov in 
rekonstrukcija starega omrežja. 
 
Pri razvrščanju zadrževalnikov, razbremenilnikov in protipoplavnih nasipov se 
upoštevajo naslednji kriteriji (skupaj oz. v pretežni meri): 

 gostota poseljenosti (preb./ha), kot je to upoštevano pri določanju 
aglomeracij, 

 škodni potencial (neposredne škode, delno posredne škode – npr. prekinitev 
prometnih povezav) območja poplavne nevarnosti, 

 obstoječe objekte je potrebno ohranjati v projektirani in z izvedbo 
zagotovljeni funkciji, šele nato graditi nove (update & upgrade), 

 možna dinamika izvedbe (npr. razbremenilnik je operativno možno prej 
zgraditi kot pregrado oz. zadrževalnik), zato so v scenariju A uvrščeni objekti, 
ki bi lahko čim prej začeli opravljati svojo funkcijo (tj. interventna gradnja v 
javno korist zaradi preteče nevarnosti). 
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Slika 29: Integralni scenarij na področju komunalnega in vodnega gospodarstva 

 
 
 
14.8 Scenarijske usmeritve na področju ekonomskih vidikov 
prostorskega razvoja LUR 
 
Scenarijske usmeritve na področju ekonomskih vidikov prostorskega razvoja LUR 
so enake usmeritvam podanim v scenariju C. 
 
Scenarij predvideva, da bo LUR izkoristila obstoječe razvojne potenciale 
(raziskovalne institucije, izobraževalne organizacije, kulturne organizacije, 
kulturna dediščina in ostali dejavniki). K temu bo prispevala tudi država s 
spodbujanjem podjetnosti javnih organizacij.  
 
V regiji se bo dogradila in zapolnila tehnološka infrastruktura. Zaradi obilice 
novih tehnoloških podjetij bo LUR postala zanimiva za semenski in tvegani 
kapital. LUR je vzpostavila koordinacijo upravljanja in skupno trženje 
gospodarskih con. Spodbujanje podjetništva bo sestavljeno iz celovitega paketa 
storitev (informiranje, svetovanje, promocije, izobraževanje, finančne 
spodbude). K razvoju regije prispeva tudi turizem, ki je poleg organizacije in 
trženja turistične destinacije, blagovne znamke in sodelovanja celotne LUR tesno 
povezan tudi z razvojem podeželja in trženjem kulture. 
 
LUR bo postala hitro razvijajoča EU regija s konkurenčnim gospodarstvom in 
visoko kakovostjo življenja, vendar se zaradi majhnosti in razvojnega zaostanka 
ne bo uvrstila med najpomembnejša evropska mesta.   
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14.9 Scenarijske usmeritve na področju socioloških vidikov 
prostorskega razvoja LUR 
 
V večini primerov na ravni sektorske razčlenitve integralnega scenarija gre za 
kombinacijo scenarijev C in B. 
 
Pri tem je potrebno upoštevati vsaj osnovne ekonomske in družbene (pogosto 
opisovane kot “sociološke”) robne pogoje, ki bodo temeljno določali uresničljivost 
integralnega scenarija. 
 
Četudi nočemo zapadati v ekonomsko deterministične poglede na družbeno-
prostorski razvoj regije, je dejstvo, da ekonomska uspešnost še vedno določa in 
bo tudi v bodoče določala robne pogoje regionalne (razvojne) uspešnosti. 
 
Povedano drugače, ideja postrastne družbe, ki naj bi hkrati zagotavljala visoko 
kvaliteto življenja, je tako za LUR kot tudi za RS v celoti utopična, ker so osnovni 
kazalci družbe rasti mednarodno primerjalno gledani prenizki za tovrsten 
paradigmatski preskok. 
 
Ekonomski robni pogoji, ob izginjanju delovnih mest v industriji, ki jih vsaj 
srednjeročno ne bodo nadomestila nova delovna mesta v istem podsektorju in 
tudi v drugih sektorjih gospodarstva v večjem obsegu ne, ob hkratnem 
zavedanju ekonomije obsega, ki v času trenutne krize postaja še bolj izrazita, so 
tisti robni pogoji izvedljivosti scenarijev. 
 
Ob prostorskem zgoščanju “ekonomije obsega” v MOL (vključno s tem, kar 
običajno označujemo kot javna uprava) je realni domet razvojne scenaristike 
ustvarjanje mikrolokalnih in mikroregionalnih ekonomij, ki naj zagotavljajo nove 
oblike samozaposlovanj (npr. na področju varstva predšolskih otrok, rekreacije in 
turizma, eko-kmetovanja...). 
 
“Pomoč za samopomoč” na področju teh “majhnih ekonomij” je eden od ključnih 
podpornih razvojnih stebrov. 
 
Ob zavedanju z gospodarsko krizo povzročeninih zaostrovanj, ki jih običajno 
označujemo s “socialno politiko”, se pogosto pozablja na mladostnike nasploh in 
še zlasti na kategorijo iskalcev prve zaposlive. 
 
Idejo družabnih centrov sosesk je potrebno razvijati v mrežo medgeneracijskih 
središč, ki lahko izkoriščajo že obstoječe prostorske mikrolokacije (npr. 
knjižnice). 
 
Potrebna je strategija razvoja mladinskih kulturnih centrov na LUR ravni ob 
hkratnem zavedanju, da je tudi t.i. “alternativna kultura”, vključno z zgodbami 
kot je Rog, ne le sestavni del kulture, ampak tudi eden od nujnih gradnikov 
industrije kreativnosti. 
 
Ideja industrije kreativnosti, kot bodočega krovnega nosilca ekonomskega 
razvoja postindustrijske LUR, ki seveda temelji na t.i. “kreativnem razredu”, je 
seveda logična razvojna izbira, a je potrebno opozoriti, da vse uspešne zgodbe 
tovrstnih ekonomij kažejo, da so nujni, minimalni infrastrukturni predpogoji 
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njene uresničitve regionalno mreženje zametkov kreativne ekonomije z 
akademsko, raziskovalno, (sub)kulturno in civilno družbeno regionalno sceno. 
 
Povedano drugače, prehod v regijo kreativnosti ni verjetna dokler bo to le 
politično in “strokovni” nebuloz, ki ga bodo deležniki iz obeh subsistemov 
poskušali utemljevati skozi pogosto nekritično kvantitativno interpretacijo 
kazalcev družben razvitosti (npr. delež študentov, število festivalov, internet 
priključkov ipd.). 
 
Eden ključnih predpogojev tako regije kreativnosti kot prostorskega razvoja LUR 
nasploh je oblikovanje regionalne identitete, ki je sedaj večinoma odsotna že na 
ravni političnih deležnikov, kaj šele pri prebivalcih te predvsem statistične regije. 
 
Glede na majhnost sistema Republike Slovenije je potrebno razvojne politike 
načrtovati in izvajati na nacionalni ter regionalni ravni, ker načrtovanje in 
izvajanje na nižjih ravneh teritorialne organizacije pomeni le drobljenje na 
mikroprojekte in običajno odsotnost sinergijskih učinkov. 
 
Spodbujanje javnih in infrastrukturnih projektov je potrebno koncipirati tako, da 
bo vsebinsko in prostorsko mreženje nujen predpogoj za prijavo na projekte. 
 
V obdobju krize lahko pričakujemo naraščanje neformalnih ekonomij, ki jih bi bilo 
potrebno vključevati v regionalni razvojni model skozi oblike t.i. alternativnih 
ekonomij. 
 
Le-te so lahko zametki bodočih postrastnih oblik kvalitete življenja, ki so 
trenutno še utopistični. 
 
 
 
 
 
 



 

 
88 

15 SCENARIJ D – CILJNI SCENARIJ PROSTORSKEGA 
RAZVOJA LUR 
 
Poleg scenarijev A, B in C ter integralnega scenarija smo na željo naročnika 
projekta RRA LUR oblikovali še scenarij D, ki smo ga imenovali ciljni scenarij 
prostorskega razvoja LUR. Ta scenarij poskuša presegati sedanje družbene, 
ekonomske in prostorske okvire LUR in gre preko meja sedanjega načina 
(ne)sodelovanja ključnih razvojnih deležnikov v regiji. Predstavlja nekakšno 
dolgoročno zaželjeno razvojno smer oz. vodilo, ki pomaga RRA LUR in ostalim 
razvojnim deležnikom, da spoznajo pričakovane razvojne spremembe in da se na 
njih začnejo čim prej pripravljati, tako kot to sedaj počnejo najbolj razvite 
evropske regije (napr. Copenhagen, ki namerava do leta 2025 postati CO2 
neutralno mesto)19. Seveda bo potrebno omenjeni scenarij dopolnjevati na letni 
ravni saj so razvojne spremembe in odzivi najbolj razvitih držav, regij in mest 
tako hitri, da zahtevajo skorjada letno prilagajanje razvojnih ciljev, usmeritev in 
ukrepov. 
 
V SCENARIJU D (ciljnem scenariju prostorskega razvoja LUR) smo leta 2030 
priča povsem spremenjeni družbi, ki živi v sožitju z naravo in okoljem ter je 
energetsko manj potratna od današnje. Visoka cena nafte, učinki podnebnih 
sprememb, stroga EU zakonodaja in odvisnost od uvoza goriv, so države in 
regije, tudi Slovenijo, LUR in MOL prisilile v hitre prilagoditve in spremembe. 
Scenarij D je izmed vseh najbolj usmerjen v varovanje okolja ob hkratnem 
doseganju visoke kakovosti življenja tako v mestih, kot tudi na podeželju. 
Predstavlja odziv na omenjene probleme, ki od nas terjajo bolj premišljeno 
poseganje v prostor, vzdržno rabo neobnovljivih virov energije ter iskanje novih, 
okoljsko sprejemljivejših rešitev. 
 
Uravnotežen prostorski razvoj regije se dosega s sodelovanjem in dogovarjanjem 
med ključnimi nosilci razvoja. Načrtovanje pomembnejših razvojnih projektov v 
regiji ter večjih stanovanjskih in gospodarskih območij poteka v sodelovanju med 
občinami v regiji. Te se na podlagi skupnih ciljev LUR odločajo za razvoj v smeri, 
ki bo povečevala kakovost bivanja v regiji in konkurenčnost proti ostalim 
regijam. 
 
Ker scenarij D predstavlja razmislek o ciljih, ki jih v današnjem stanju duha med 
ključnimi deležniki v regiji še ne moremo zastaviti, predvideva tudi dodajanje 
novih razvojnih ciljev v RRP LUR. Povprečen prebivalec Slovenije ima trenutno 
ogljični odtis 10 ton CO2 letno. Ravnotežna vrednost izpustov po ocenah 
strokovnjakov znaša 2 toni CO2 na osebo letno (vir: www.umanotera.org). Med 
ključne razvojne cilje regije se zato uvrsti tudi bistveno zmanjšanje ogljičnega 
odtisa regije in njenih prebivalcev. Na to lahko na področju poselitve vpliva 
skrbno načrtovanje, in sicer na naslednjih področjih: 

 Spodbujanje čim večje učinkovitosti pri rabi virov ter samooskrbe na različnih 
nivojih (regija, občina, naselje, sosedstvo).  

                                                 
19 http://www.denmark.dk/en/servicemenu/News/Environment-Energy-Climate-
News/CopenhagenAimsToBeCO2neutralBy2025.htm 
http://www.ambnewdelhi.um.dk/NR/rdonlyres/65702F5E-FEC0-44F3-BD3B-
B55B36C123AB/0/FactsheetCPHClimatePlan.pdf 
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 Organizacija poselitve, ki zmanjšuje razdalje med bivanjem ter delom in 
oskrbo (spodbujanje poselitve višjih gostot in čim večjega mešanja 
nekonfliktnih rab). 

 Organizacija poselitve, ki ne le omogoča, ampak celo spodbuja trajnostne 
oblike prometa in aktivno upravlja (tudi omejuje) uporabo osebnega 
avtomobila. 

 Zasnove urbanih območij, ki izkoriščajo energetske potenciale območja 
(osončenje / senčenje objektov, naravno hlajenje objektov, izogibanje 
zasnovam ki povzročajo t.i. »vetrne tunele« med stavbami). 

 Zasnove stanovanjskih območij s skupno proizvodnjo energije (CHP 
zmogljivosti iz lokalnih obnovljivih virov) ter zmogljivostmi za ravnanje z 
odpadki (kompostiranje). 

 Zasnove gospodarskih con, ki omogočajo zaprti krog energetskih in 
materialnih virov, spodbujanje industrij, ki temeljijo na lokalnih materialih. 

 Energetska učinkovitost stavb (gradnja novih objektov po najstrožjih 
standardih, aktivna prenova zastarelih objektov ki so veliki porabniki 
energije). 

 
Teledelo in dobra mreža javnega transporta, zlasti primestne železnice, ki dobro 
pokriva gosteje poseljeni del LUR - Ljubljano in sosednje občine – in na severu 
poteka vse do Kranja, zmanjšata obseg osebnega prometa, zlasti dnevnih 
migracij. V javnem prometu se uporabljajo le hibridna in električna vozila, ki so 
manj obremenjujoča za okolje. V mestnih naseljih se izboljša kolesarska 
infrastruktura, ki pripomore k večji rabi kolesa v mestnem prometu in s tem k še 
dodatnemu zmanjšanju emisij toplogrednih plinov.  
 
Družbena infrastruktura oz. dejavnosti (predšolsko varstvo, izobraževanje, 
zdravstvo, kultura, javna uprava, šport) na primarni ravni je kakovostna in 
dostopna vsem prebivalcem. Sistem družbene infrastrukture je zasnovan tako, 
da omogoča maksimalno fleksibilnost in prilagajanje potrebam (različne oblike in 
ponudba alternativnih načinov zadovoljevanja potreb). Storitve na sekundarni in 
terciarni ravni so organizirane v okviru večjih središč bodisi se navezujejo na 
določene lokacije (npr. zdravstveni centri povezani z naravnimi zdravilišči). 
Institucije sekundarne in terciarne ravni zagotavljajo visoko kakovostno oskrbo 
in delujejo povezano s sorodnimi institucijami v regiji oziroma v sosednjih 
državah. Mreža, vzpostavljena v širšem evropskem prostoru omogoča izmenjavo 
kadrov. 
 
Dostop do storitev družbenih dejavnosti sledi razvoju novih komunikacijskih 
tehnologij in dopolnjuje uveljavljene storitve družbene infrastrukture, kar je 
velikega pomena predvsem za uporabnike v oddaljenih območjih. Skrb za 
nemoteno uporabo, izobraževanje in dostopnost različnih storitev (e-uprava, e-
zdravstvo, teledelo) poteka v pisarnah v okviru upravnih centrov, knjižnicah ipd., 
ki se dopolnjujejo z izobraževalnimi in kulturnimi dejavnostmi ter ponekod 
prerastejo v »centre vseživljenjskega učenja«. 
 
Projekti vseživljenjskega učenja spodbujajo razvoj novih storitev in delovnih 
mest, takšno izobraževanje je tudi dobra strategija za soočanje s spremenjenimi 
razmerami v prihodnosti (veliko število starejših, večje potrebe po določenih 
poklicih, potrebe po socialni integraciji priseljencev...). Centri (npr. skupnostni; 
za vseživljensko učenje ipd.) se lahko ustanovijo v območjih, kjer obstajajo 
določeni problemi, ter tudi v območjih, ki so izven urbanih središč in tako 
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prispevajo k enakomernejšemu prostorskemu razvoju in regeneraciji deficitarnih 
območij.   
 
Povečano vlaganje v kakovost življenja (zdravje, kakovostno življenjsko okolje) 
pri čemer gre za povezovanje javnega in zasebnega sektorja. Investitorji v 
zasebnem sektorju z gradnjo in prenovo objektov javnega pomena 
(infrastruktura, parki, otroška igrišča) vračajo pretekla vlaganja občin in države v 
infrastrukturo. Javni in zasebni sektor aktivno sodelujeta pri spodbujanju 
zdravega načina življenja zaposlenih. Hkrati poteka tudi ozaveščanje in 
vseživljensko učenje o kakovostnem in trajnostno naravnanem načinu življenja, 
ki obsega skrb za okolje in zdravje, zmanjševanje nepotrebnega potrošništva, 
idr., ozaveščanje se vključuje v proces izobraževanja v vseh starostnih obdobjih 
in na vseh ravneh.   
 
Družbene dejavnosti so finančno učinkovitejše (vključevanje različnih virov 
financiranja v sofinanciranje družbenih dejavnosti, reorganizacija porabe 
sredstev, racionalizacija - skupni ukrepi različnih sektorjev, povezovanje). 
Družbene dejavnosti so med seboj horizontalno povezane in usklajene, poudarek 
je na integrirani oskrbi (npr. povezovanje dejavnosti socialnega varstva z 
zdravstvenim varstvom; povezovanje izobraževanja in kulture; povezovanje 
izobraževanja in športnih dejavnosti) kar zagotavlja racionalno porabo javnih 
sredstev in boljše zadovoljevanje potreb uporabnikov. Sodelovanje med 
izobraževanjem in raziskovanjem ter gospodarstvom finančno razbremenjuje 
javni sektor in spodbuja zaposlovanje mladih po koncu študija.  
 
Kvalitetna infrastruktura na področju kulture privablja v regijo vrhunske 
izvajalce, aktivnosti in prireditve za vse generacije (vključno s sub-kulturami) iz 
širšega evropskega prostora, kar pomeni tudi generiranje dohodkov.  
 
V okviru družbenih dejavnosti se spodbuja vse oblike povezovanja/integracije 
uporabnikov (različnih starostnih skupin, socialnih in etničnih skupin, 
priseljencev...). Skrb za vključevanje različnih skupin in njihovo vključevanje v 
socialno interakcijo (npr. skozi splošno izobraževanje, jezikovne tečaje) in drugi 
mehki ukrepi za integracijo prispevajo k zmanjševanju možnosti za konflikte in 
boljšemu položaju teh skupin v okolju, obenem prispevajo k zagotavljanju 
potrebne delovne sile. Poteka usmerjeno privabljanje tistih priseljencev, po 
katerih se kaže potreba po zaposlovanju (npr. razvoj priznane izobraževalne, 
raziskovalne, kulturne in zdravstvene dejavnosti spodbuja priseljevanje visoko 
kvalificiranih strokovnjakov, večje potrebe po delavcih v zdravstvu...).  
 
Vsi objekti javne infrastrukture in odprte površine (ulice, trgi, parki, površine za 
šport in rekreacijo) so zgrajene oz. prenovljene skladno z načelom "oblikovanje 
za vse" (angl. design for all), s čimer se dvigne socialni standard vseh 
prebivalcev, ne le invalidov ter starejših državljanov. Posledično se enaki 
standardi uveljavijo tudi v poljavnih in zasebnih objektih (npr. poslovno-
stanovanjski centri, večstanovanjski objekti, gostinski objekti).  
 
Novogradnje in prenove objektov družbene infrastrukture postanejo vzorčni 
primeri gradnje pasivnih in nizkoenergetskih poslovnih objektov in omogočajo 
ohranjanje okolja v čim večji meri (ločevanje odpadkov, zelena javna naročila, 
manjša poraba sredstev, recikliranje sanitarne vode...). 
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Družbene dejavnosti postanejo pomemben generator delovnih mest (različni novi 
profili, došolanje, preusmerjanje iz določenih poklicev v druge, deficitarne. 
 
Družinam prijazna politika in skrb za vse generacije se odraža v ponudbi in 
dostopnosti družbene infrastrukture (brezplačni vrtci, šolanje..., kakovostne 
zdravstvene storitve in različne oblike skrbi za starejše) prispevajo k zviševanju 
rodnosti in posledično nižanje indeksa staranja prebivalcev.  
 
Širjenje okoljske zavesti vpliva tudi na povečane zahteve po zdravi hrani, 
pridelani na okolju prijazen način. Kmetijstvo se popolnoma usmeri v ekološko 
kmetijstvo. Vzpodbuja se rabo visoke tehnologije pri kmetijski pridelavi in 
predelavi, ki omogoča nizke vložke dela in energije in obenem ne obremenjuje 
okolja. Prvenstveno je usmerjeno v pridelavo visoko kakovostnih produktov in 
zato specializirano. Poseben poudarek je dan tudi lokalni samooskrbi s 
kmetijskimi pridelki. Ker je raba fitofarmacevtskih sredstev močno omejena, je 
večina kmetijskih površin v ekstenzivni rabi. Zaradi tega se vzpodbuja 
ohranjanje obdelave kmetijskih zemljišč, delež kmetijskih zemljišč se praviloma 
ne zmanjšuje. Na območjih v bližini večjih subregionalnih središč se vzpodbuja 
gojenje pridelkov, namenjenih direktni prodaji v teh mestih – npr. zelenjava, 
sezonsko sadje, itd. Kmetijska zemljišča so zložena v večje obdelovalne enote, 
kar omogoča racionalnejšo obdelavo, vendar so znotraj kompleksov kmetijskih 
zemljišč ohranjena neobdelana območja, ki opravljajo funkcijo ekoloških 
koridorjev in predstavljajo podporo ekološki obdelavi kmetijskih zemljišč. Na 
marginalnih kmetijskih zemljiščih kmetijstvo opravlja tudi/predvsem funkcijo 
vzdrževanja kulturne krajine. Tudi na teh območjih se kmetijsko proizvodnjo 
usmerja v pridelke, ki dosegajo višje cene in omogočajo zadosten zaslužek. 
 
Kmetijska zemljišča so namenjena pridelavi hrane, gojenja rastlin za pridelavo 
biogoriv se ne vzpodbuja. Energetsko varčnost in učinkovitost se dosega skozi 
razvoj novih tehnologij ter rabo okolju prijaznih virov energije. 
 
Razvojni in raziskovalni inštituri na področju kmetijstva iščejo rešitve za 
prilagoditev kmetijstva podnebnim spremebam (npr. pridelki odporni na sušo in 
prilagojeni višjim temperaturam). Vzpodbude v obliki subvencij za ekološko 
kmetovanje omogočajo, da se tudi mlajši ljudje odločajo za kmetovanje. V 
mestih oz. v obmestnem prostoru se načrtuje območja vrtičkov, kjer lahko 
posamezniki najamejo parcele in pridelujejo lastno hrano. 
 
Med mesti in podeželjem je vzpostavljeno aktivno sodelovanje na področju 
gospodarskih dejavnosti (prodaja pridelkov/produktov, ekološke tržnice) in 
socialne infrastrukture (rehabilitacijski centri, dnevni centri, terapevtske kmetije, 
rekreacijska infrastruktura, tabori in kolonije ipd.).  
 
Dobro razvit sistem javnega prometa ter razvita telekomunikacijska 
infrastruktura omogočata visoko kakovost bivanja v podeželskih območjih. 
Novogradnje na podeželju sledijo merilu in značilnostim prostora, pri umeščanju 
novogradenj v prostor je poudarjen spoštljiv in hkrati ustvarjalen odnos do 
kulturne krajine in arhitekturne dediščine. Novozgrajeni objekti upoštevajo 
načela kakovostne umestitve v obstoječe naravno ali grajeno okolje, 
zagotavljanje kakovostnega bivalnega okolja in energetske varčnosti. 
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Na kmetijskih zemljiščih za največjim potencialom za kmetijsko pridelavo se 
kmetje usmerjajo v tržno naravnano kmetijstvo, ki pa je popolnoma ekološko. 
Ostala kmetijska zemljišča, ki so manj primerna za kmetijsko proizvodnjo se: 

 ohranja v ekstenzivni travno-pašni rabi, 
 prepusti naravnim procesom zaraščanja, ta zemljišča tvorijo ekološke otoke in 

koridorje sredi obdelanega prostora, ali 
 se na njih vzpodbuja ohranjanje kmetijske rabe za samooskrbo (pridelava 

lastne hrane), spet po načelih ekološkega kmetovanja. 
 
Gozdovi zasedajo 59% površin v regiji. Z gozdovi se trajnostno gospodari. 
Gozdovi v bližini mest in naselij imajo poudarjeno varovalno, socialno in ekološko 
funkcijo. V gozdovih v neposredni bližini večjih mest ali naselij (Ljubljana, Trzin, 
Domžale, Logatec) so urejene rekreacijske poti za vsakodnevno rekreacijo v 
naravi. Veliki gozdni kompleksi so potencial za gospodarsko izkoriščanje gozda, 
razvita je lesno predelovalna industrija, lesni odpadki se uporabijo za predelavo 
lesne biomase in ogrevanje naselij (Logatec, Vrhnika, Kamnik).  
 
Ena od temeljnih prednosti LUR je ohranjena narava ter prepoznavna kulturna 
krajina. Pri večini zavarovanih območij narave je vzpostavljen t. im. koncept 
varstva skozi rabo. Varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti 
se zagotavlja z ustanavljanjem varovanih in zavarovanih območij in s 
prostorskim razvojem, ki kvalitete spoštuje in jih na ustrezen način vključuje. Na 
teh območjih se spodbuja skupna zavarovanja in razvoj dejavnosti, ki ohranja 
celovito prepoznavnost območja. Osnovna misel ustanavljanja parkov je 
»varovanje za razvoj«. Skrb za varstvo narave je izraz družbene volje in 
splošnega strinjanja strokovne in širše javnosti. Na varovanih in zavarovanih 
območjih se oblikuje območja z različnimi režimi in sicer območja 
doslednega/strogega varstva in območja dopuščenega usklajevanja.  
 
Delež zavarovanih območij narave se ne povečuje, naravo in naravne procese se 
skuša v čim večji možni meri varovati na celotnem območju LUR ob hkratnem 
dopuščanju razvoja tistih dejavnosti, ki bistveno ne poslabšajo kakovosti okolja.  
 
Zavarovana so tudi območja z visoko ohranjenostjo naravnih procesov. S teh 
območij se postopno umakne vse dejavnosti, ki jih naravni procesi ogrožajo, 
območja pa se nato v čim večji meri prepusti naravni dinamiki. Obenem se novih 
dejavnosti ne umešča na območja, ki so ogrožena zaradi plazov, podorov, poplav 
in drugih naravnih nesreč. 
 
Zavarovani so: Kamniško-Savinjske Alpe, Menina planina Ljubljansko barje, 
Radensko polje, Planinsko polje, Iški Vintgar, Borovniški pekel, Šmarna gora, 
Rašica, Tivoli-Rožnik-Šišenski hrib, Polhograjski Dolomiti, Krka. 
 
Občine strateško odkupujejo zemljišča z visoko naravno ohranjenostjo (močvirja, 
gozdovi v neposredni bližini mest in naselij) in zagotavljajo varstvo teh površin.  
 
Za zavarovana območja so pripravljeni upravljalski načrti, ki urejajo upravljanje 
s povezovanjem sektorjev, kulture, turizma, prostorskega urejanja ter z 
upoštevanjem potreb in interesov prebivalcev. Pri večini zavarovanih območij ne 
gre za strogo varstvo, kjer so skoraj vse dejavnosti prepovedane, temveč za 
varstvo skozi vzdržno in načrtovano rabo (npr. ekološko kmetijstvo, »mehke« 
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oblike turizma in rekreacije v naravi), ki omogoča ohranjanje ugodnega stanja 
zavarovanih območij. 
 
Parki so prepoznana blagovna znamka za dejavnosti, ki so vezane na lokalne vire 
(kmetijstvo, dopolnilne dejavnosti na kmetijah, tradicionalne obrti, kulturna 
dediščina, turistična ponudba, rekreacijske dejavnosti, kulturne prireditve). Na 
takšen način se ureja območje Polhograjskih Dolomitov, Kamniško-Savinjske 
Alpe, Radensko polje, območje Krke, Planinsko polje.  
 
Stanje na področju varovanja narave in okolja se izboljšuje tudi zaradi opuščanja 
konvencionalnih načinov obdelave v kmetijstvu in s tem zmanjševanjem uporabe 
fitofarmacevtskih sredstev, vzpodbujanja rabe obnovljivih virov energije ter 
zmanjšanih emisij iz prometa. 
 
Naravno ohranjeno okolje omogoča raznovrstne rekreacijske dejavnosti, 
poudarek je na t. im. »mehkih« oblikah rekreacije, ki ne zahtevajo drastičnih 
posegov v prostor (kot je npr. gradnja objektov, žičnic, itd.), temveč v največji 
možni meri izkoriščajo naravne danosti. Urejene so rekreacijeske – peš, 
kolesarske in jahalne – poti različnih težavnostnih stopenj, razvija se vodna in 
obvodna rekreacija (predvsem na Ljubljanici, Savi in Kamniški Biostrici). 
Izgradnja čistilnih naprav, posledično pa zmanjšanje izpustov in izboljšanje 
kakovosti vode omogoča tudi ureditev naravnih kopališč na vodotokih. 
 
Rekreacijska infrastruktura v mestih in naseljih se povezuje z javnim potniškim 
prometom in je dostopna vsem interesnim skupinam prebivalstva (otroci, 
mladina, starejši, osebe s posebnimi potrebami). Rekreacijska infrastruktura se 
navezuje in vključuje točke/centre »preventivnih zdravstvenih storitev«. 
 
Urejena je kolesarska rekreacijska infrastruktura (kolesarske poti, urejena 
počivališča, organizirana izposoja koles, možnost povezave z javnim potniškim 
prevozom, turistične informacije – oskrba s kolesarskimi kartami, vodniki, 
informacije o težavnostni stopnji posameznih poti).  
 
Poudarek je na urejeni rekreacijski infrastrukturi za izvajanje vodne in obvodne 
rekreacije (Sava, Ljubljanica, Kamniška Bistrica, Sotočje treh rek, akumulacijska 
jezera ob načrtovanih HE). Na območju Sotočja se uredi večji športno 
rekreacijski in terapevtski center s široko športno ponudbo; območje je dostopno 
z javnim potniškim prometom. V Tacnu (MOL) se uredi športno-rekreacijski 
center za treninge športnikov in mednarodna tekmovanja.  
 
V občinah Logatec in Medvode so urejeni centri nordijskih športov. 
 
Primarni turistični proizvodi so aktivne počitnice, družinske počitnice na 
podeželju, kolesarstvo in pohodništvo ter ureditev tematskih poti, planinstvo, 
vodni športi, konjeništvo, krožna potovanja, kampiranje, turistične kmetije, 
raziskovalni in umetniški tabori, šole v naravi.  
 
Nastanitvene kapacitete so na voljo v Ljubljani, Kamniku, Medvodah, Domžalah, 
Vrhniki, Grosuplju, Logatcu, Polhovem Gradcu, Moravčah, Lukovici, Ivančni 
Gorici. Kampi regionalnega pomena so v Ljubljani, Kamniku, Medvodah in v 
Dobrempolju.  
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Razvit je mladinski turizem in ponudba mladinskih hotelov (Ljubljana, Kamnik, 
Logatec, Velike Lašče) s programi spoznavanja tradicionalnih obrti, spoznavanja 
življenja na podeželju/ na kmetiji, preživetja v divjini, spoznavanje kraškega 
sveta, spoznavanje jamskega sveta, ipd).  
 
Široka je ponudba aktivnega preživljanja prostega časa in turizma na podeželju 
(Kamnik, Lukovica, Moravče, Litija, Ivančna Gorica, Dobrepolje, Velike Lašče, 
Logatec, Dobrova – Polhov Gradec) v povezavi s programi razvoja podeželja. 
 
Z ustrezno rabo se varuje izjemne krajine (Velika planina, Črni vrh, Koreno, 
Rovte, Hotedršica, Planinsko polje, Radensko polje, Izvir Krke in Velika Slevnica).  
 
Revitalizira se kulturne spomenike ali objekte, poudarek je na revitalizaciji starih 
mestnih jeder (Ljubljana, Kamnik, Vrhnika). Na podeželju je ohranjen podeželski 
značaj prostora, ki se nadgrajuje s sodobnimi ureditvami in novimi tehnologijami.  
 
Inštitut za učinkovito rabo energije se ukvarja z inovacijami na področju 
arhitekture, kakovosti bivanja, recikliranja odpadkov ipd. 
 
Vodotoki ohranjajo morfologijo in so dostopni javnosti za potrebe rekreacije. 
 
V mestih in večjih naseljih so urejene zelene in rekreacijske površine v povezavi 
s programi spodbujanja zdravega življenja in rekreacije za vse starostne skupine 
prebivalstva (otroška igrišča, športna igrišča, trim steze, tematske poti). 
 
Središča mest so zaprta za motorni promet, dostop do samega centra je 
zagotovljen z javnim potniškim prevozom. Urejena je mreža kolesarskih, pešpoti 
in vodnih poti. 
 
Na podlagi prenovljene državne energetske politike stojijo novi proizvodni 
objekti, zgrajeni so samo tisti, ki za okolje predstavljajo manjše breme: NEK2, 
TE-TOL je nadomeščena s plinsko-parno enoto. V verigi HE na srednji Savi so 
zgrajeni vsi objekti, razen HE Tacen in Gameljne, kjer se ohranja naravna struga 
Save. Večina manjših občin v regiji se tako z električno energijo kot s toploto 
oskrbuje iz lastnih (soproizvodnjih in trigeneracijskih) sistemov, kjer za gorivo 
uporabljajo obnovljive vire energije (največ biomaso, tudi bioplin in sončno 
energijo, dopolnilno tudi vodno, vetrno in geotermalno energijo) oziroma 
zemeljski plin. Za lokalno proizvodnjo se prednostno uporablja nekdanja 
degradirana območja, ki so neprimerna za drugo gospodarsko ali stanovanjsko 
rabo. Prebivalstveno večje in energetsko potratnejše občine so odvisne od večjih 
državnih proizvodnih enot. Zaradi povečane lokalne samooskrbe dodatna gradnja 
distribucijskega in prenosnega omrežja ni potrebna v tako velikem obsegu, kot je 
prvotno predvideno, kar zmanjša okoljske vplive in rabo prostora zaradi 
daljnovodov. Izvede se le nujno potrebno prenovo obstoječega omrežja. 
Povečana lokalna samooskrba z energijo pozitivno vpliva na gospodarstvo, še 
posebej podeželja. 
 
Uvedeni so ekološki in nizkoenergetski standardi gradnje, največji zgled pri tem 
predstavlja javni sektor. Za novogradnje - pasivne in nizkoenergetsko potratne 
hiše se uporabljajo materiali, ki so lokalno prisotni. Poveča se raba lesa in 
recikliranega gradbenega materiala. Nove stanovanjske soseske se gradijo po 
samooskrbnem principu, tako da se zagotovi kroženje in reciklažo virov, na 
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primer vode, lastno proizvodnjo energije ter njeno učinkovito rabo. Javne in 
večstanovanjske stavbe imajo ozelenele strehe, kar med drugim izboljša njihovo 
energetsko učinkovitost, kvaliteto zraka v okolici, kvaliteto bivanja in dela v 
stavbi ter izgled stavbe. Številne subvencije so pripomogle k prenovi starejšega 
stanovanjskega fonda, kar še dodatno prispeva k zmanjšani in učinkovitejši rabi 
energije. 
 
Razvito je državno, regionalno in lokalno energetsko načrtovanje, ki si 
enakovredno delijo naloge trajnostne proizvodnje in rabe energije, pri čemer 
državna in regionalna raven skrbita za strateško načrtovanje in subvencioniranje 
ukrepov, na lokalni ravni je poudarjena izvedba. Ukrepi se izvajajo hitro in brez 
zapletov, saj je zagotovljeno celostno načrtovanje, ki vključuje prostorski, 
okoljski, energetski in gospodarski sektor. Zagotovljeni sta podpora politike, ki je 
uspešna pri pridobivanju evropskih sredstev in spodbujanju gospodarstva, in 
prebivalcev, ki so prevzeli trajnostni način življenja. 
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16 ZASNOVE PROSTORSKIH UREDITEV IN USMERITVE 
ZA REGIONALNI PROSTORSKI NAČRT LUR 
 
Zasnove so nastale kot rezultat integracije načrtovalsko analitičnega dela in 
strateške ocene vplivov na okolje. Za temelj imajo razvojne cilje posameznih 
občin, ki tvorijo LUR ter specifične cilje LUR kot celote sočene s prizadevanji za 
doseganje čim večje konkurenčnosti, kohezivnosti ter zdravja in kakovosti 
bivanja. Ob tem so bile upoštevane vse relevantne fizične – biotske in abiotske -
ter družbene danosti regije. Dosegljivost (izvedljivost) posameznih ciljev je bila 
analaizirana preko alternativnih scenarijev razvoja; iterativna ocena strateške 
učinkovitosti scenarijev je odkrila njihove primerjalne prednosti in slabosti in na 
tej osnovi podala usmeritve za določena izboljšanja. Tako je nastal integralen 
scenarij, iz katerega so bile izpeljane pričujoče zasnove. 
 
 
16.1 Zasnova prostorskih ureditev in usmeritve na področju 
poselitve 
 
16.1.1 Stanje, značilnosti in težnje dosedanjega razvoja v regiji 
 
Za poselitev v LUR je značilna močno izražena centralnost mesta Ljubljana in 
poselitev zvezdaste oblike ob pomembnejših prometnih koridorjih. Na področju 
poselitve je za Ljubljansko urbano regijo značilen predvsem ugoden geostrateški 
položaj na vozlišču V. in X. vseevropskega koridorja in v središču države, 
policentrični sistem poselitve s središčnim položajem Ljubljane, visoka razvitost 
centralnih in storitvenih dejavnosti in dejstvo, da je mesto Ljubljana državno 
središče. Znotraj avtocestnega obroča Ljubljane se je že v veliki meri razvilo 
kompaktno mesto. 
 
Gostota poselitve v regiji je v večini naselij precej nizka, kar posledično otežuje 
vzpostavitve ekonomsko opravičljivih storitvenih dejavnosti višjega ranga v 
subcentrih, saj v njihovem gravitacijskem območju ne biva zadostno število 
prebivalcev. Zaradi velike koncentracije funkcij v Ljubljani, subcentri vedno bolj 
opravljajo le funkcijo spalnih naselij za Ljubljano.  
 
Historični centri zaradi negativnih učinkov, ki jih ima (sub)urbanizacija zadnjih 
desetletij z vidika oskrbe lokalnega prebivalstva in delovnih mest izgubljajo na 
pomenu. Iz njih se umikajo predvsem trgovinske dejavnosti. Za odprtje novih 
trgovskih središč »osrednja« lega sploh ni več pomembna, ampak so pomembne 
le velike in poceni površine z vsaj nujno infrastrukturno opremo. Lokacijski 
dejavniki so torej bistveno drugačni. Podobno velja tudi za delovna mesta, ki se 
odpirajo v različnih obrtnih ali industrijskih conah, tehnoloških parkih ipd. Pri tem 
bližina starih centrov (delovna sila) sploh ni več pomembna ampak je odločilna le 
cenenost lokacije, avtomobilska dostopnost (s parkirišči) in potrebna komunalna 
infrastruktura. Pojavljajo se novi centri (trgovski in zaposlitveni), katerim stari 
centri ne morejo konkurirati. Njihove prednosti zadostujejo, da obstoječa urbana 
središča s svojo ponudbo postanejo nezanimiva ter nekonkurenčna in počasi 
pričnejo ugašati. V njih ostajajo upravne, kulturne in izobraževalne dejavnosti, ki 
pa ne zadostujejo za normalno delovanje naselja. 
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Javni potniški promet, kakor tudi omrežje kolesarskih poti, v regionalnem 
prometnem omrežju ne igrata pomembne vloge. Posledica tega vzorca je 
odvisnost prebivalcev od osebnega avtomobila, slaba lokalna opremljenost z 
družbeno (zaradi poselitve nizke gostote posledično tudi s komunalno) 
infrastrukturo. 
 
Za sistem poselitve v LUR je v zadnjem obdobju čedalje bolj značilna 
vzpostavitev specializiranih monofunkcionalnih območij za bivanje (spalna 
naselja razpršena po regiji), delo (gospodarske in poslovne cone, Ljubljana) ter 
oskrbo / zabavo (regionalni nakupovalni centri, športni in rekreacijski centri, 
naravni parki).  
 
 
16.1.2 Usmeritve iz hierarhično nadrejenega prostorskega akta 
 
Strategija prostorskega razvoja Slovenije (v nadaljevanju SPRS) je ključni 
nadrejeni prostorski dokument za področje poselitve. Podaja vrsto usmeritev, ki 
pri dosedanjem razvoju v regiji niso bile dosledno upoštevane. V prilogi 2 so 
naštete vse usmeritve za področje poselitve, za njihove pojasnitve glej osnovni 
dokument. Usmeritve so bile dosledno upoštevane pri pripravi zasnove in 
nadgrajene z usmeritvami, specifičnimi za problematiko in značilnosti poselitve v 
Ljubljanski urbani regiji. 
 
 
16.1.3 Splošne usmeritve 
 
Na podlagi stanja in hierarhije naselij se vzdržujejo medsebojna razmerja med 
naselji, krepi pa se vloga naselij višjega ranga. V regiji se vzpostavi omrežje 
središč, ki omogočajo oskrbo in zaposlovanje prebivalcev v lokalnem območju v 
čim večjem merilu. Središča so z oskrbnimi in storitvenimi dejavnostmi ter 
družbeno infrastrukturo opremljena na podlagi njihovega položaja v hierarhiji 
naselij: večja naselja z višjim nivojem in manjša z nižjim. 
 
Hierarhija naselij je bila na podlagi SPRS in ugotovljenega stanja v regiji 
določena že v predhodnih fazah projekta. Središča občinskega pomena so bila 
določena na podlagi števila prebivalcev oziroma upravne funkcije, ki naselju 
pripada. Predvsem v tej kategoriji obstaja velik razpon v velikosti in 
opremljenosti naselij. Vzpostavljeno hierarhijo se vzdržuje, naselja ki zaradi 
razvojnih procesov izgubljajo na pomenu se prenavlja in dopolnjuje z 
manjkajočimi funkcijami. 
 
Hierarhija naselij v LUR je bila postavljena na osnovi števila prebivalcev v 
naselju, ponudbe delovnih mest ter ponudbe in predlaganega razvoja družbene 
infrastrukture. Središča v LUR so razvrščena v pet kategorij in sicer: središče 
nacionalnega pomena, središče regionalnega pomena, središče medobčinskega 
pomena, središče občinskega pomena in specializirana središča. 
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A – središče nacionalnega pomena  
 
Središče nacionalnega pomena - Ljubljana. 
 
Središča nacionalnega pomena so tista urbana naselja, ki imajo najmanj 10.000 
prebivalcev in potenciale za razvoj storitvenih, oskrbnih in drugih dejavnosti za 
oskrbo prebivalcev v svojem gravitacijskem območju. Služijo specializirani oskrbi 
prebivalstva z javnimi, upravnimi, socialnimi, zdravstvenimi, kulturnimi, 
športnimi, izobraževalnimi in gospodarskimi funkcijami ter služnostnimi 
dejavnostmi. So sedeži visokošolskih organizacij, kakor tudi nacionalnih 
kulturnih, upravnih, zdravstvenih in storitvenih dejavnosti. Funkcije so 
pomembne za celotno državo in hkrati del omrežja evropskih mest. 
V središču nacionalnega pomena so vse visokošolske in raziskovalne institucije, 
terciarno zdravstvo, nacionalne kulturne dejavnosti, športni centri in športni 
parki, medgeneracijski centri in druge oblike bivanja za različne socialne skupine, 
državna javna uprava.    
  
 
B – središče regionalnega pomena 
 
Središča regionalnega pomena – Domžale, Kamnik. 
 
Središča regionalnega pomena so tista urbana naselja, ki imajo najmanj 15.000 
prebivalcev (po SPRS 5.000). Gravitacijsko območje središča regionalnega 
pomena je zaključeno regionalno območje. Središča regionalnega pomena 
omogočajo vsestransko oskrbo in zadovoljevanje prebivalstva s specializiranimi 
dobrinami. V njih so pomembnejše kulturne in izobraževalne institucije, 
zdravstvene dejavnosti, medgeneracijski centri in druge oblike bivanja za 
različne socialne skupine, športne, upravne in storitvene dejavnosti.  
 
 
C – središče medobčinskega pomena 
 
Središča medobčinskega pomena so Logatec, Vrhnika, Grosuplje in Litija. 
Središča Vrhnika in Logatec se z družbenimi funkcijami dopolnjujejo. 
 
Središča medobčinskega pomena so tista urbana naselja, ki s svojimi 
storitvenimi, oskrbnimi in drugimi dejavnostmi oskrbujejo širše vplivno območje, 
ki posega tudi na sosednje občine. Ta središča poleg osnovne oskrbe prebivalstva 
s športnimi, kulturnimi, izobraževalnim (srednje šole), povezujejo prebivalstvo iz 
manjših lokalnih centrov. 
 
 
D – občinsko središče 
 
Občinska središča – Trzin, Mengeš, Vodice, Komenda, Lukovica, Moravče, Dol pri 
Ljubljani, Šmartno pri Litiji, Škofljica, Dobrepolje, Velike Lašče, Brezovica, 
Borovnica, Log Dragomer, Horjul, Dobrava Polhov Gradec, Medvode in Ivančna 
Gorica. 
 
Občinska središča so naselja, ki zagotavljajo osnovne storitvene, oskrbne in 
druge dejavnosti za prebivalce občine. Občinska središča imajo poleg upravne 
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funkcije tudi osnovno šolo, vrtec, ambulanto, lekarno, kulturni dom, knjižnico, 
prostor za društva, dom za starejše/varovana stanovanja, športne 
objekte/igrišča. Objekti namenjeni izobraževanju so multifunkcionalni in se lahko 
prilagajajo spreminjajočim potrebam prebivalstva. 
 
 
E –specializirana središča 
Specializirana središča so Rakitna in Snovik. 
 
V teh naseljih so specializirane zdravstvene institucije, športni parki in druge 
dejavnosti, izobraževalne institucije vezane na specializirano dejavnost. 
 
Prebivalci naselij uporabljajo osnovni nivo funkcij v najbližjem središču. Za višji 
nivo oskrbe in družbenih dejavnosti morajo prebivalci uporabljati središča višjega 
nivoja. 
 
Preglednica 1: Hierarhija naselij v Ljubljanski urbani regiji 
 
Rang Naselje 
središče nacionalnega 
pomena 

Ljubljana 

središče regionalnega 
pomena 

Domžale, Kamnik 

središče medobčinskega 
pomena 

Grosuplje, Litija, Logatec, Vrhnika 

središče občinskega 
pomena 

Borovnica, Brezovica pri Ljubljani, Dobrova, Dol pri 
Ljubljani, Dragomer, Horjul, Ig, Ivančna Gorica, 
Komenda, Lukovica pri Domžalah, Mengeš, 
Medvode, Moravče, Škofljica, Šmartno pri Litiji, 
Trzin, Velike Lašče, Videm, Vodice 

specializirana središča Rakitna, Snovik 
 
Prostorsko načrtovanje v regiji mora biti bolj prepleteno s prometnim 
načrtovanjem. Usmerjeno mora biti v zmanjševanje potreb po potovanjih z 
osebnim avtomobilom in skrajševanju razdalj, ki jih prebivalci opravijo na svojih 
dnevnih poteh (poudarek na poteh dom-delo). Poudarek načrtovanja je tudi v 
zagotavljanju učinkovitih in privlačnih trajnostnih oblik prometa vsem 
prebivalcem v regiji. 
 
Naselja se načrtujejo tako, da imajo zadostno število prebivalcev in zadostno 
gostoto poselitve za učinkovito delovanje oskrbnih in družbenih dejavnostih ter 
javnega prometa. V naseljih s pomanjkljivo ponudbo teh funkcij se te vzpostavi 
na primernem nivoju. 
 
Naselja vzdržujejo in nadgrajujejo svojo prepoznavnost in primerjalne prednosti 
pred ostalimi naselji v regiji. Krepi se lokalna prepoznavnost in pripadnost. 
Vzpodbuja se vključevanje prebivalcev v načrtovalski proces sprememb v 
lokalnem okolju. 
 
Naselja zagotavljajo pestro stanovanjsko ponudbo, ki je privlačna in predvsem 
dostopna vsem socialnim in starostnim skupinam prebivalcev. Zagotavlja se tako 
lastniška kot tudi najemniška stanovanja. 
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Nova razvojna območja se v večji meri usmerjajo v degradirana in slabo 
izrabljena obstoječa območja v naseljih in njihovi neposredni bližini. Kakovostne 
zgradbe in prepoznavna območja se obnavljajo in nadgradijo z novimi programi. 
 
Naselja in soseske se načrtujejo tako, da omogočajo prijetno in varno hojo. 
Zagotavlja se peš dostopnost prebivalcev vsaj do osnovne oskrbe, vrtca, šole in 
postajališča javnega prometa.  
 
Pomembna območja znotraj naselij se poveže z omrežjem pešpoti in kolesarskih 
stez. Postajališča javnega prometa se umeščajo ob večje generatorje prometa in 
v območja, z večjo koncentracijo stanovanj. V naseljih in soseskah se zagotavlja 
zadostno število parkirnih mest za potrebe prebivalcev, vendar je njihova 
umestitev in dostopnost podrejena ostalim oblikam prometa. 
 
 
16.1.4 Podrobne usmeritve 
 
Gradnja novih stanovanj v regiji se v različna naselja usmerja na podlagi 
položaja naselja v hierarhiji in na podlagi situacije glede delovnih mest v naselju. 
Na podlagi izbranega scenarija se gradnja novih stanovanj usmerja predvsem v 
naselja višjega pomena, ob izpolnjevanju pogoja da naselja nimajo primanjkljaja 
delovnih mest. Bolj intenzivna gradnja stanovanj se predvideva v naseljih z 
višjim rangom. 
 
Na podlagi razmerja med številom delovnih mest in zaposlenih v naselju je bil 
določen primanjkljaj delovnih mest. Naselja s količnikom med številom delovnih 
mest in številom zaposlenih prebivalcev manjšim kot 1, še posebej pa občinska 
upravna središča, morajo v prihodnje prednostno razvijati primerno osnovo za 
razvoj novih delovnih mest. Zato je pri njih označba za aktivni razvoj delovnih 
mest z 2. 
 
Naselja, ki imajo kritični primanjkljaj delovnih mest so označena z 1. Sem sodijo 
naselja, pri katerih je razmerje med številom delovnih mest in številom 
prebivalcev manjše kot 0,2. Pri takem razmerju lahko govorimo o spalnem 
naselju, to je naselju ki ne zagotavlja centralnih funkcij, ampak vsebuje pretežno 
le stanovanjske površine. Gradnja novih stanovanj v takih naseljih se ne 
predvideva, dokler ta ne zagotavljajo primerne družbene infrastrukture, oskrbe 
in vsaj minimalno zadovoljivega števila delovnih mest. 
 
Zaradi zmanjševanja potreb po uporabi osebnega avtomobila je v okviru opreme 
naselij vključena tudi vzpostavitev prometnih prestopnih točk. Vzpostavitev točk 
se določa na podlagi ranga naselja v hierarhiji, lege naselja v prostoru (bližina 
Ljubljane in potencialno gravitacijsko zaledje) in razpoložljive (predvsem 
obstoječe in predvidene železniške) infrastrukture. V večini naselij je zaradi 
učinkovitosti smiselna vzpostavitev le ene točke. Ta mora biti umeščena v radiu 
peš dostopnosti od središča naselja oziroma večje zgostitve prebivalcev. V 
Ljubljani bo zaradi učinkovitosti sistema potrebno vzpostaviti več prestopnih 
točk, razporejenih po celotnem območju. Njihova prostorska razmestitev ni 
predmet te naloge. 
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Preglednice 2-11: Opisi oznak podrobnih usmeritev 

Oznaka Rang naselja 
A središče nacionalnega pomena 
B središče regionalnega pomena 

C središče medobčinskega 
pomena 

D središče občinskega pomena 
E specializirana središča 
F pomembno lokalno središče 

 
 
Oznaka Aktivni razvoj delovnih mest 

1 

število delovnih mest v naselju 
je kritično majhno, zato je 
nujen intenziven razvoj 
delovnih mest v naselju 

2 
razvoj naselja se usmerja v 
vzpostavitev novih delovnih 
mest 

 
 
Oznaka Prednostna gradnja 

stanovanj 

1 

prenova obstoječega 
stanovanjskega fonda, predvidi 
se organizirana gradnja novih 
stanovanj v večjem obsegu 

2 

prenova obstoječega 
stanovanjskega fonda, predvidi 
se organizirana gradnja novih 
stanovanj v omejenem obsegu 

3 
predvidena je izključno prenova 
obstoječega stanovanjskega 
fonda 

 
 
Oznaka Rang prometne prestopne točke 

1 železnica, mestni avtobusni promet, primestni avtobusni promet v 
navezavi s P+R, kolesarske in pešpoti do središča mesta / naselja 

2 železnica in primestni avtobusni promet v navezavi s P+R, 
kolesarske in pešpoti do središča naselja 

3 primestni avtobusni promet v navezavi s P+R, kolesarske in pešpoti 
do središča naselja 
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I  Izobraževanje 
1 visokošolske institucije in 

druge dejavnosti 
2 srednja šola in druge 

dejavnosti 
3 srednja šola 
4 osnovana šola, vrtec 
 
 
Z Zdravstvo 
1 terciarna raven zdravstva 
2 sekundarno zdravstvo in druge 

dejavnosti 
3 sekundarna raven zdravstva 
4 primarna raven zdravstva 
 
 
K Kultura  
1 nacionalne kulturne institucije 
2 pomembne kulturne institucije 
3 kultura in druge dejavnosti 
4 kulturni dom 
 
 
Š Šport 
1 športni centri  
2 športni centri in druge 

dejavnost 
3 športni parki 
4 športni objekti 
 
 
S Socialno varstvo  
1 medgeneracijski center 
2 druge dejavnosti za različne 

socialne skupine 
3 dom za starejše / varovana 

stanovanja 
 
 
J Javna uprava 
1 javna uprava 
2 upravni centri 
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Preglednica 12: Razvrstitev naselij LUR po posameznih kategorijah funkcionalnih 
dejavnosti 

Ime naselja Rang 
naselja 

Aktivni 
razvoj 

delovnih 
mest 

Prednostna 
gradnja 

stanovanj 

Rang 
prometne 
prestopne 

točke 

I Z K Š S J 

Ljubljana A  1 1 1 1 1 1 1 1 
Kamnik B  1 2 3 2 2 2 2 2 
Domžale B 2 2 2 1 2 2 1 2 2 
Logatec C 2 2 3 1 3 4 2 2 2 
Vrhnika C 2 2 2 4 2 2 1 2 2 
Litija C 2 2 2 2 2 3 1 3 2 

Grosuplje C  2 2 2 2 4 2 2 2 
Mengeš D 2 2 3 4 4 2 4 3  
Medvode D 2 2 2 (1) 2 4 4 2 3  

Trzin D  2 2 4 4 4 4   
Vir E  2        

Brezovica pri 
Ljubljani D 2 3 3 4 4 4 4 3  

Borovnica D 1 3 2 4 4 4 4 3  
Ig D  2  4 4 4 4 2  

Škofljica D 2 3 2       
Verd F  3        

Vnanje Gorice F 1 3        
Lavrica F 2 3        

Ivančna Gorica D  2 2 2 4 3 2 2  
Radomlje F 2 3        
Mekinje F 2 3        
Notranje 
Gorice F 1 3        

Dragomer D 2 3  4 4 4 4 3  
Šmartno pri 

Litiji D 2 3  4 4 4 4 3  

Dob F 1 3        
Log pri 

Brezovici F 2 3        

Šmarje - Sap F 1 3        
Šmarca F 2 3        

Preserje pri 
Radomljah F  2        

Vodice D 1 3  4 4 4 4   
Horjul D  2  4 4 4 4 3  

Zgornje Pirniče F 1 3        
Dobrova – 

Polhov Gradec 
* 

D 1 3  4 4 3 4 1  

Moravče D 1 2  4 4 4 4 3  
Komenda D  2  4 4 4 4 1  
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Velike Lašče D 1 3  4 4 3 4 2  
Videm - 

Dobrepolje D 1 3  4 4 3 4 2  

Lukovica pri 
Domžalah D  2        

Dol pri 
Ljubljani D  2  4 4 4 4   

Rakitna E     3  3 1  
Snovik E     3 2 3 1  
 
* Funkcije se zaradi bližine naselij zagotavljajo v okviru obeh naselij skupaj 
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Slika 30: Zasnova prostorskih ureditev za področje poselitve, družbenih 
dejavnosti in prometa 
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16.1.5 Predlogi ukrepov in projektov na področju poselitve 
 
Regionalna stanovanjska politika 
Regionalna stanovanjska politika je eden ključnih dokumentov, ki usmerja 
uravnotežen razvoj naselij v regiji. Prostorsko usmerja gradnjo novih stanovanj 
na podlagi povpraševanja in primernosti lokacij glede ponudbe delovnih mest, 
oskrbe in družbene infrastrukture. Predlaga primerne stavbne tipologije glede na 
lokacije in ciljne skupine uporabnikov ter pomaga pri umeščanju in zagotavljanju 
primernih stanovanj za različne socialne in starostne skupine. Dokument bi moral 
postavljati tudi standarde kakovosti stanovanj, ki presegajo minimalne standarde 
predpisane z nacionalno zakonodajo in s tem pozitivno vplivati na kakovost 
bivanja prebivalcev v regiji. 
 
Celovita prenova starega jedra naselja (trga/mesta) 
Projekt bi predstavljal vzorčni primer prenove objektov s poudarkom na zaščiti 
kulturne dediščine in prenove javnih površin, ureditev primernega prometnega 
režima, ponudbe oskrbe in družbenih dejavnosti v območju in razvoj turistične 
ponudbe. 
 
Celovita prenova blokovne stanovanjske soseske 
Povojne blokovne soseske prehajajo v obdobje, ko bo potrebna njihova celovita 
prenova. Zaradi zapletene lastniške strukture je njihova celovita prenova 
zahteven projekt. Vzorčni primer prenove blokovne stanovanjske soseske bi 
poleg prenove objektov za njihovo večjo energetsko učinkovitost in izboljšanje 
kakovosti bivalnih enot vključeval še prenovo javnih prostorov, ponudbe oskrbe 
in družbenih dejavnosti v območju, dostopnosti z različnimi oblikami prometa – 
poudarek na javnem prometu, kolesarjenju in hoji, ustanovitev avtomobilskih 
klubov (glej Bringing Car-Sharing to Your Community oziroma nam bližnjo 
shemo www.carsharing.at). 
 
Celovita prenova območja enodružinskih hiš 
Območja enodružinskih hiš, zgrajenih po drugi svetovni vojni, so sestavni del 
vseh naselij v regiji. Objekti so sorazmeroma veliki (dve do tri etaže po 100 m2) 
in energetsko potratni. Zaradi staranja prebivalstva se pojavljajo območja, kjer v 
večini naselja živijo v teh hišah le upokojeni pari ali posamezniki. Hiše na trgu 
niso zanimive, saj so pred vselitvijo potrebne drage in tehnično zahtevne 
prenove. 
Vzorčni primer prenove območja enodružinskih hiš bi poleg prenova objektov za 
večjo energetsko učinkovitost vključeval še preureditev enodružinskih hiš v 
objekte z dvemi ali tremi ločenimi bivalnimi enotami. Projekt bi vseboval še 
vzpostavitev javnih površin v okviru naselja, skupnih zelenih površin in igrišč. 
Vzpostavljena bi bila skupna energetska oskrba območja, skupno ravnanje z 
odpadki (ločevanje, kompostiranje). Prometno bi bil poudarek prenove na 
razvoju dostopnosti z različnimi oblikami prometa, predvsem na kolesarjenju in 
hoji do najbližjega oskrbnega centra oziroma prometne prestopne točke. 
 
Eko vas – pilotni projekt 
Projekt predvideva vzpostavitev novega primestnega naselja po načelu ZED 
(Zero Emission Development). ZED predstavlja preskok v vseh fazah načrtovanja 
in gradnje objektov, urejanja območja in bivanja v njem. Nekatere ključne 
zahteve so: 



 

 
107 

 lokacija ni »green field« ampak obstoječe območje z nizko gostoto poselitve 
oziroma degradirano urbano območje, 

 uporabljeni gradbeni materiali so lokalnega izvora, del materialov je ponovno 
uporabljen material prejšnjih objektov na območju, 

 poleg stanovanj zagotavlja osnovno oskrbo, 
 v okviru območja so zagotovljene pisarne za delo na domu, 
 zagotovljen je peš dostop po varnih poteh do bližnjega vrtca in šole, 
 lokacija omogoča zaradi odlične dostopnosti z javnim prometom, kolesi in 

hojo zmanjšano lastništvo osebnih avtomobilov (0,5 do 0,8 na stanovanjsko 
enoto), 

 objekti uporabljajo izključno obnovljive vire energije, so energetsko varčni in 
zagotavljajo vso potrebno energijo za svoje delovanje v okviru lokacije, 

 urejena je uporaba deževnice in sive vode, v okviru naselja je tudi manjša 
čistilna naprava. 

 
Eko soseska – pilotni projekt 
Projekt predvideva vzpostavitev nove mestne soseske po načelu ZED (Zero 
Emission Development). ZED predstavlja preskok v vseh fazah načrtovanja in 
gradnje objektov, urejanja območja in bivanja v njem. Za to morajo biti 
zagotovljeni naslednji pogoji: 

 lokacija ni »green field« ampak obstoječe urbano območje potrebno prenove 
oziroma degradirano urbano območje, 

 predvidena je visoka gostota poselitve in hkrati visoka kakovost bivanja, 
 poleg stanovanj se v okviru lokacije zagotavlja osnovno oskrbo in določene 

elemente dodatne ponudbe, 
 v sklop soseske je vključen tudi manjši poslovni objekt in pisarne za delo na 

domu, 
 zagotovljena je peš dostop po varnih poteh do bližnjega vrtca in šole, 
 lokacija omogoča zaradi odlične dostopnosti z javnim prometom, kolesi in 

hojo zmanjšano lastništvo osebnih avtomobilov (manj kot 0,5 na 
stanovanjsko enoto), oziroma od prebivalcev celo zahteva da se odpovejo 
lastništvu avtomobila, 

 za učinkovitost prejšnje točke je v okviru lokacije nujna ustanovitev 
avtomobilskega kluba (glej Bringing Car-Sharing to Your Community oziroma 
nam bližnjo shemo www.carsharing.at) 

 uporabljeni gradbeni materiali so lokalnega izvora, 
 razmerje lastniških in najemniških stanovanj je regulirano, socialna in 

starostna struktura prebivalcev je načrtna in namenoma mešana, 
 objekti uporabljajo izključno obnovljive vire energije, so energetsko varčni, 

zagotavljajo vsaj 50% energije v svojem okviru, 
 urejena je uporaba deževnice in sive vode. 
 
Vzorčni primer oskrbnega središča v naselju občinskega pomena 
Predvsem manjša središča v regiji se zaradi manjšega gravitacijskega zaledja, 
nizke gostote poselitve in razpršenih dejavnosti v prostoru srečujejo s težavami 
pri zagotavljanju kakovostne oskrbe prebivalstva. Vzorčni primer vzpostavitve 
oskrbnega središča v manjšem naselju bi zgostil pestro ponudbo storitev in 
elementov družbene infrastrukture znotraj območja naselja, ki je dosegljivo v 5 
minutah peš hoje (350 m). Območje bi združevalo vse osnovne oskrbne funkcije 
in osnovno družbena infrastrukturo, kot so trgovina, banka, pošta, zdravnik, 
lekarna, vrtec, knjižnica, kulturni dom okrog urejenega in prepoznavnega 
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javnega prostora. Poleg tega bi nudilo navezava na sistem peš poti in kolesarskih 
stez ter prestopno točko z javnim prometom. 
 
 
16.2 Zasnova prostorskih ureditev in usmeritve na področju 
družbene infrastrukture 
 
Zasnova družbene infrastrukture temelji na prejšnjih fazah projekta, predvsem 
na analizi stanja, značilnosti in teženj dosedanjega prostorskega razvoja in 
razvoja družbenih dejavnosti, ki so podane v analitičnem delu projekta. 
Posamezni ukrepi izhajajo neposredno iz scenarijev razvoja družbene 
infrastrukture, predvsem kjer izvedba določenih ukrepov prispeva k izboljšanju 
dosegljivosti in kakovosti družbene infrastrukture. 
 
 
16.2.1 Usmeritve iz hierarhično nadrejenega prostorskega akta - SPRS 
 
Strategija prostorskega razvoja podaja usmeritev, da se omrežje javne družbene 
infrastrukture razvija v skladu z omrežjem ustrezno opremljenih središč, ki 
omogočajo vsem prebivalcem udobno, cenovno ugodno, varno in okoljsko 
sprejemljivo dostopnost do javnih funkcij, delovnih mest, storitev in znanja. 
 
Pri zasnovi družbenih dejavnosti so bila določila iz SPRS upoštevana pri določanju 
opremljenosti z družbeno infrastrukturo glede na tip središčnega naselja. Ker se 
zasnova družbene infrastrukture veže na poselitev oziroma sistem naselij, je 
večina splošnih usmeritev ter lokacije posameznih objektov podana v poglavju 
Zasnova poselitve20. V nadaljevanju na kratko povzemamo splošne usmeritve 
glede lokacije družbene infrastrukture. 
 
 
16.2.2 Splošne usmeritve 
 
Zagotavljanje družbene infrastrukture glede na tip središčnega naselja: 
 
 Središče nacionalnega pomena - Ljubljana, kjer so locirane visokošolske in 

raziskovalne institucije, vse ravni zdravstvene oskrbe (terciarna in nižje), 
kulturne institucije nacionalnega pomena, športni centri in športni parki, 
medgeneracijski centri in druge institucije za starejše in socialno ogrožene 
(domovi, varovana stanovanja), državna javna uprava ter verski objekti za 
različne veroizpovedi. 

 Središče regionalnega pomena - somestje Domžale-Kamnik, v katerem so 
zagotovljene pomembnejše kulturne in izobraževalne institucije (poleg 
srednješolskih tudi visokošolske - oddelek Biotehniške fakultete), zdravstvene 
dejavnosti, medgeneracijski centri in druge institucije za starejše in socialno 
ogrožene, športne in upravne dejavnosti. 

 
 Središča medobčinskega pomena: Grosuplje, Logatec, Vrhnika in Litija21, 

poleg zagotavljanja primarne oskrbe z izobraževalnimi, kulturnimi, športnimi, 
                                                 
20 Glej tabelo v poglavju Zasnova poselitve 
21 Grosuplje, Logatec in Vrhnika  so v SPRS opredeljena kot središča medobčinskega pomena. V zasnovi smo 
tem središčem dodali Litijo, kjer ponudba določenih vrst družbene infrastrukture presega občinski nivo, s čimer 
se zagotavlja enakomernejša oskrba s storitvami v regiji.  
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zdravstvenimi storitvami zagotavljajo tudi določene storitve javne uprave 
(upravni centri) in različne oblike bivanja za starejše in socialno ogrožene 
(domovi, varovana stanovanja). 

 Središča občinskega pomena22 (Borovnica, Brezovica, Dobrova-Polhov 
Gradec, Dol pri Ljubljani, Log-Dragomer, Horjul, Ig, Ivančna Gorica, 
Komenda, Lukovica pri Domžalah, Mengeš, Medvode, Moravče, Škofljica, 
Šmartno pri Litiji, Trzin, Velike Lašče, Videm-Dobrepolje, Vodice) imajo 
osnovno šolo, zagotovljeno predšolsko varstvo (poleg vrtcev tudi druge, 
alternativne oblike), primarno zdravstveno oskrbo (v občinskem središču ali v 
sodelovanju s sosednjim/bližnjim občinskim središčem), lekarno, kulturni 
center (knjižnica, dom, prostor za druženje), raznoliko ponudbo oblik bivanja 
in oskrbe za starejše (domovi, varovana stanovanja, pomoč na domu), 
športne objekte in igrišča ter upravno funkcijo. Pri urejanju objektov družbene 
infrastrukture v občinskih središčih se zagotavlja multifunkcionalnost in 
možnosti prilagajanja objektov spreminjajočim se potrebam. 

 Specializirana središča: Rakitna in Snovik, v katerih so locirane posamezne 
specializirane zdravstvene institucije, športni parki in druge dejavnosti ali 
izobraževalne institucije vezane na specializirano dejavnost. Ostale družbene 
dejavnosti za naselja se zagotavljajo v najbližjem središču, višji nivo oskrbe 
in družbenih dejavnosti pa v središčih višjega nivoja. 

 
 
16.2.3 Medsebojni vplivi in povezave z območji sosednjih regij 
 
Področje družbene infrastrukture za območje LUR je zasnovano kot sistem, ki 
deluje povezano, različne vrste družbenih dejavnosti se med seboj dopolnjujejo. 
Najvišje središče je Ljubljana, ki ima kot prestolnica države in regije na vseh 
področjih družbene infrastrukture razvito najvišjo raven storitev, ta nadgrajuje 
storitve, ki so locirane v središčih regionalnega pomena, medobčinskih in 
občinskih središčih.23 Glede na bližino Ljubljane je najbolj smiselno, da se 
središča nižje ravni, ki zagotavljajo primarno raven oskrbe, pri storitvah na višji 
ravni vežejo na institucije locirane v Ljubljani. Predvsem robne občine pa lahko 
določene storitve opravljajo tudi v povezavi in smiselnem dopolnjevanju z 
občinami sosednjih regij, z namenom racionalizacije sredstev in rabe prostora. 
Pri zasnovi družbenih dejavnosti na višjih ravneh je bilo v okviru scenarijev 
razvoja družbene infrastrukture izpostavljeno povezovanje in dopolnjevanje 
ponudbe s sorodnimi centri v državi oziroma v širšem evropskem prostoru, npr. 
povezovanje terciarne ravni zdravstva s podobnimi centri v državi in izven, 
povezovanje kulturnih institucij v evropsko mrežo kulturnih institucij. 
 
 

                                                 
22 V SPRS lokalna središča niso podrobneje opredeljena (podrobneje jih opredeljujejo prostorski načrti 
posameznih občin), zato pri delitvi izhajamo iz hierarhije, ki je bila na podlagi SPRS izdelana v predhodnih fazah 
projekta in je povzeta je v poglavju Zasnova poselitve. 
23 Glej tabelo v poglavju Zasnova poselitve 
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16.2.4 Lokacija družbenih dejavnosti in splošne usmeritve glede rabe 
prostora 
 
Pri lociranju družbenih dejavnosti oziroma objektov družbene infrastrukture je 
osnovno izhodišče zagotavljanje dostopnosti družbene dejavnosti vsem 
uporabnikom. Pri tem gre tako za prostorsko dostopnost, kjer se primarno raven 
oskrbe (otroško varstvo, osnovno in deloma srednje šolstvo, zdravstveno oskrbo, 
javno upravo, kulturne in športne dejavnosti približa uporabnikom čim bližje 
kraju bivanja oziroma v občinskih središčih. Višje ravni oskrbe se zagotavljajo v 
medobčinskih središčih ali središčih regionalnega pomena, tako da se zagotovi 
določena racionalizacija in specializacija ponudbe ter omogoča kakovosten in 
povezan razvoj družbene infrastrukture. 
 
Pri prostorskem umeščanju dejavnosti se upošteva obstoječe lokacije, ki se jih 
smiselno dopolnjuje oziroma dograjuje. Na obstoječe lokacije se navezujejo 
druge dejavnosti, tako družbene kot gospodarske, ki z zaokroženjem ponudbe 
prispevajo k razvoju posameznih lokacij. Pri umeščanju novih objektov se 
upošteva možnosti vezanja na že obstoječe dejavnosti (npr. povezovanje 
srednjega in visokega šolstva z gospodarstvom, zdravstva s socialnim varstvom) 
ter smotrno prostorsko umeščanje, ki zagotavlja trajnostno mobilnost 
(dostopnost z različnimi prevoznimi sredstvi, pri čemer se spodbuja rabo javnih 
prevoznih sredstev, kolesarjenje in hojo) ter varstvo okolja in prostorskih 
potencialov.    
 
Pri dostopnosti družbene infrastrukture gre tudi za fizično/neposredno dostopnost 
storitev uporabnikom vseh starostnih in družbeni skupin ter funkcionalno 
oviranim osebam, kar podrobneje opredeljujemo v ukrepu 
»Načrtovanje/oblikovanje za vse«, posredno pa je načelo dostopnosti vključeno 
tudi v drugih ukrepih. 
 
 
16.2.5 Predlogi ukrepov in projektov s področja družbene infrastrukture 
 
 
Predšolsko varstvo in osnovno šolstvo - prilagodljiva in usklajena s 
potrebami  
 
Varstvo predšolskih otrok občine zagotavljajo usklajeno in povezano. Ponudbo 
vrtcev dopolnjuje ponudba drugih alternativnih oblik (varuške, manjše skupine 
otrok, varstvo otrok v sklopu večjih gospodarskih subjektov), kar prispeva k večji 
prilagodljivosti dejavnosti demografskim spremembam. Dejavnosti predšolskega 
varstva so povezane z dejavnostmi osnovnih šol, obe dejavnosti pa se 
povezujeta z drugimi dejavnostmi in prispevata k bogatitvi socialnih stikov v 
soseskah in ostalih stanovanjskih območjih. Objekti namenjeni izobraževanju so 
multifunkcionalni in se lahko prilagajajo spreminjajočim se standardom in 
potrebam prebivalstva in demografski strukturi ter se lahko spremenijo v 
skupnostne centre za vse (npr. knjižnica, kulturni dom, prostor za društva) ali pa 
le za določene skupine lokalnega prebivalstva (npr. mladino, starejše). 
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Umestitev novih srednješolskih centrov, povezanih z gospodarstvom 
 
Novi srednješolski centri prispevajo k izboljšanju dostopnosti izobraževanja, 
zmanjšanju dnevnih migracij dijakov in izboljšanju kvalitete življenja mladih. Na 
ta način se okrepi vloga medobčinskih središč. 
 
V medobčinskih oz. občinskih središčih se zgradi več novih srednješolskih centrov 
(Grosuplje, Logatec/Vrhnika, Litija, ev. še Medvode) Razvoj novih srednješolskih 
centrov, ki se razvijajo in navezujejo skladno z gospodarsko usmeritvijo 
posameznih območij, spodbuja nadaljnjo krepitev vloge medobčinskih središč. 
Izgradnja novih srednješolskih centrov zadosti potrebam večjega števila dijakov 
(Opomba: ne glede na siceršnje demografske trende upadanja prebivalstva bo 
pomanjkanje predšolskih kapacitet leta 2009 vodilo v pomanjkanje 
srednješolskih kapacitet 2020). 
 
 
Univerzitetno središče  
 
Osrednja koordinacijska institucija za visoko šolstvo, je locirana v središču 
Ljubljane (v bližini drugih izobraževalnih ali kulturnih institucij. Funkcije 
univerzitetnega središča so: koordiniranje visokošolske, raziskovalne in 
aplikativne infrastrukture, spodbujanje sodelovanja med izobraževalnimi in 
raziskovalnimi institucijami ter usklajevanje dela centrov, ki so locirani razpršeno 
in se vežejo na določene gospodarske subjekte ali prostorske dejavnosti (npr. 
Logatec, Domžale). Povezovanje z drugimi evropskimi in svetovnimi 
izobraževalnimi institucijami. Usmerjanje kadrov glede na potrebe in 
povpraševanje (usmerjanje študentov na določena mesta, ki zagotavljajo prakso 
in nadgradnjo znanja z raziskavami, došolanje) usmerjanje v deficitarne 
poklice..., spodbuda s štipendijami. Delovanje je usmerjeno v doseganje višje 
ravni znanja, povezave z raziskovanjem in prehajanja znanja v aplikativne 
dejavnosti.  
Zaradi izboljšanja ravni znanja in kakovosti univerzitetnih (visokošolskih) in 
raziskovalnih programov se dvigne prepoznavnost Ljubljane, kar prispeva k 
izmenjavi in tudi k priseljevanju visoko kvalificiranih strokovnjakov.  
 
 
Kultura za vse  
 
Oblikovanje mreže objektov in prizorišč, ki so primerna za različne kulturne 
prireditve (obstoječe kulturne institucije, Ljubljanski grad in drugi gradovi npr. 
Bistra in prizorišča na prostem npr. Rožnik, Sotočje). Vzpostavitev kakovostne 
ponudbe in prepoznavnosti prizorišč, specializacija določenih objektov za določen 
tip prireditev. Izboljšano trženje in predvsem kakovost ponudbe in prizorišč 
pripomoreta k odmevnosti v širšem evropskem prostoru obenem pa kulturne 
prireditve postajajo dostopnejše širšemu krogu obiskovalcev. Poseben poudarek 
je na razvoju tradicionalno uveljavljenih prireditev, festivalov, ki so tematsko ali 
prostorsko opredeljeni. V vseh objektih, kjer se odvijajo kulturne prireditve, so 
zagotovljeni takšni sistemi komuniciranja oziroma informiranja (ozvočenje, 
svetlobni znaki, dovolj veliki napisi, tiskovine, opremljanje pisnih informacij s 
slikami, opremljanje vseh projekcij s podnapisi...), da so vidni (oz. slišni, 
razumljivi) vsem skupinam prebivalcev, tudi starejšim in invalidom. 
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Prestolnica kulture 
 
Ljubljana s prenovo in gradnjo posameznih novih kulturnih centrov in 
izboljšanjem ponudbe postane znana kot evropska prestolnica kulture. Ključno 
vlogo pri tem ima novozgrajeni reprezentativni kulturni objekt (center sodobnih 
umetnosti) v okviru katerega poteka tudi trženje in usmerjanje prireditev. 
 
 
Centri vseživljenskega učenja/življenja z naravo (za starejše in socialno 
šibkejše skupine) 
 
Po zgledu Centrov šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) se v posameznih krajih 
znotraj LUR (in tudi drugje po Sloveniji) uredijo ustrezni objekti, ki omogočajo 
cenovno ugodno a kakovostno bivanje in oskrbo ter stik z naravo in različne 
dejavnosti (športne, kmetijstvo, ...). Ukrep spodbuja »kroženje« ljudi in njihovo 
povezovanje z naravo ter posledično ugodno vpliva na počutje in zdravje.  
Objekti locirani v bolj odročnih krajih (lokacije lahko predlagajo občine oziroma 
krajevne skupnosti) hkrati omogočajo cenovno ugodne počitnice (del stroškov 
krijejo zavarovanja, del se lahko financira s pridelavo ekoloških produktov) in 
združujejo skrb za naravo (sodelovanje pri kmečkih opravilih, vzdrževanje 
kulturne krajine v okolici centrov...) z bivanjem in tako omogočajo npr. 
upokojencem iz Ljubljane in drugih urbanih središč, da preživljajo del svojega 
časa v drugih delih države in v stiku z naravo (brez potrebe po sekundarnih 
bivališčih...). Sistem dopolnjuje bivanje v domovih za ostarele in zaposluje tudi 
osebje za nego, varstvo in zdravstveno oskrbo, tudi financiranje je lahko urejeno 
prek plačila določeni instituciji (domu za ostarele), kjer določen del oskrbovancev 
»kroži« po različnih centrih. Hkrati bi ta sistem lahko omogočal obnovo 
propadajočih objektov kulturne dediščine (npr. osamljene kmetije, opuščene šole 
v vaseh) in vzdrževanje kulturne krajine v kombinaciji z ekološkim kmetijstvom 
(v manjšem merilu sicer). Objekti bi imeli tudi oskrbnike, ki bi skrbeli za 
vzdrževanje objekta in okolice (podobno kot oskrbniki gorskih koč, ki bi tako 
imeli rešen stanovanjski problem in bi prejemali tudi določen prihodek). 
 
 
Dostopno in kakovostno javno zdravstvo 
 
Zagotavlja se kakovostno javno zdravstvo za vse prebivalce, osnovna raven je 
vezana na kraj bivanja in se dopolnjuje z diagnostičnimi in posameznimi 
specializiranimi ustanovami v medobčinskih središčih in MOL. Razviti so 
diagnostični oziroma specialistični centri, ki se vežejo na prostorske danosti (npr. 
Snovik, Rakitna, Dobrova-Polhov Gradec). Mreža sekundarnega in terciarnega 
zdravstva je kakovostna in dostopna, institucije se povezujejo s sorodnimi 
institucijami v širšem prostoru in tako zagotavljajo usklajeno ponudbo in 
nadaljnje višanje kakovosti in dostopnosti zdravstvenih storitev. 
 
Zdravstveno oskrbo dopolnjujejo nove storitve (e-zdravje), ki s širšo in dostopno 
uporabo komunikacijskih tehnologij zagotavljajo učinkovitejše zdravstvene 
storitve, svetovanje in usmerjanje. Veliko pozornosti pa se posveča tudi 
preventivi in spodbujanju zdravega načina življenja v vseh starostnih obdobjih. 
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»Satelitske« pisarne javne uprave 
 
Ministrstva in druga javna uprava del pisarn preselijo iz centra Ljubljane v 
dislocirane pisarne, ki se bodisi nahajajo v upravnih centrih (npr. Logatec, 
Grosuplje, Domžale, Litija) ali v stanovanjsko-poslovnih soseskah, ki ponujajo 
opremljene pisarne (npr: delodajalci se za selitev odločijo po ključu, če se iz 
Logatca na delo v določeno ministrstvo vozi vsakodnevno najmanj deset ljudi 
najamejo ustrezne pisarne v Logatcu (upravni center), zaposleni se v Ljubljano 
vozijo samo po potrebi, npr. na sestanke, kolegije...). V teh centrih se poleg 
upravnih funkcij umestijo tudi točke za e-dostop ter izvaja izobraževanje 
(svetovanje, pomoč) uporabnikom e-storitev na vseh področjih družbene 
infrastrukture. V centrih je tudi komercialni program, kar znižuje stroške. 
 
Ukrep omogoča boljše povezovanje med bivanjem in delovnim mestom, 
zmanjšuje potrebe po dnevnih migracijah in posledično znižuje stroške (višja 
cena poslovnih prostorov v Ljubljani kot v manjših centrih, potni stroški, 
tveganja prometnih nesreč...). Ob ustanavljanju pisarn se delovanje javne 
uprave bolj približa lokalnim prebivalcem, z ustvarjanjem oziroma selitvijo 
delovnih mest pa oživijo tudi centri nižjih ravni. Dvigne se raven znanja za 
dostop do e-storitev, razširi se krog uporabnikov. 
 
 
Povezovanje in dopolnjevanje posameznih vrst družbene infrastrukture 
med seboj 
 
 Povezovanje dejavnosti športa in zdravstva: (Predlog za ustanovitev športno-

medicinskega centra na Sotočju za preventivno in izobraževalno delovanje, 
svetovanje glede rekreativnih dejavnosti in ugotavljanje usposobljenosti, 
pripravljenosti in telesne zmogljivosti športnikov. (Opomba: v kolikor je bolj 
smiselna lokacija takšnih dejavnosti v okviru predvidene »Športne akademije 
in univerzitetnega športnega centra« ali drugih predlaganih specializiranih 
zdravstvenih centrov je na Sotočju mogoče razvijati športno-rekreativne 
dejavnosti in ohranjati značaj prizorišča na prostem primernega za športne in 
kulturne prireditve). 

 Povezovanje dejavnosti socialnega varstva in zdravstva: V okviru ponudbe 
specialističnih centrov Snovik, Rakitna, Dobrova-Polhov Gradec se izvajajo 
zdravstveni in negovalni programi ter dodatne aktivnosti za starejše in 
socialno ogrožene skupine. 

 Povezovanje dejavnosti izobraževanja in kulture: v občinskih središčih se 
dejavnosti in uporaba objektov (prostorov) vrtcev, šol, knjižnic, kulturnih 
domov, razstavnih prostorov, galerij, domov za starejše ipd.) med seboj 
prepletajo, usklajeni so tudi programi ter promocija dogodkov.  

 Povezovanje dejavnosti različnih stopenj izobraževanja z dejavnostmi športa 
in kulture. V bližini univerzitetnega središča ter na posameznih lokacijah v 
mestu je na voljo dovolj kvalitetnih dijaških in študentskih domov. Domovi so 
multifunkcionalno zasnovani, v povezavi s ponudniki različnih storitev 
družbene infrastrukture in zagotavljajo športno in kulturno udejstvovanje in 
hkrati razvoj kreativnih dejavnosti. Sodelovanje med izobraževanjem in 
raziskovanjem ter gospodarstvom spodbuja zaposlovanje mladih po koncu 
študija.  

 Spodbujanje zdravega načina življenja ter ukvarjanja s športom in rekreacijo. 
Lokalne skupnosti imajo aktivno vlogo pri ustvarjanju bivalnega okolja, ki 
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podpira zdrav način življenja in rekreacije oziroma fizičnih dejavnosti, kar 
pripomore k izboljšanju zdravstvenega stanja prebivalcev. Javni in zasebni 
sektor aktivno sodelujeta pri spodbujanju zdravega načina življenja 
zaposlenih. Hkrati poteka tudi osveščanje in vseživljensko učenje o 
kakovostnem in trajnostno naravnanem načinu življenja, ki obsega skrb za 
okolje in zdravje, zmanjševanje nepotrebnega potrošništva, idr. Osveščanje 
se vključuje v proces izobraževanja v vseh starostnih obdobjih in na vseh 
ravneh.   

 
 
Čim bolj neodvisno bivanje za starejše in invalide 
 
Omogočena je pomoč pri načrtovanju, financiranju in izvedbi prilagoditve domov 
starejših ljudi in invalidov njihovim potrebam. 
 
Prednosti financiranja prilagoditve lastnih domov za starejše in invalide, ki so 
zmožni bivati samostojno oz. ob določeni pomoči so večplastne: z vidika porabe 
javnih sredstev so bolj gospodarne, saj je prilagoditev lastnih domov invalidov 
dolgoročno cenejša od drugih oblik oskrbe, poleg tega pa omogočajo, da 
ostanejo starejši in invalidi v lastnem fizičnem in socialnem okolju ter da obdržijo 
neodvisnost in samostojnost. Po potrebi se sočasno zagotavlja organizacija 
ostalih podpornih storitev (dostava hrane na dom, obiski zdravstvenih delavcev, 
pomoč pri preskrbi, organizaciji prostega časa ipd.).24 
 
Poleg omogočanja čim bolj neodvisnega bivanja starejših in invalidov so razvite 
tudi različne stopnje institucionalizirane oblike oskrbe in nege: medgeneracijski 
centri (Komenda, Polhov Gradec, Snovik, Rakitna, Ljubljana), varovana 
stanovanja, domovi. Deluje osrednji državni center za starejše, ki nudi strokovno 
podporo ostalim centrom in institucijam v državi. 
 
 
Izboljšanje elektronskih komunikacij na področju javnih storitev in 
vzpostavitev različnih portalov 
 
Dostopnost različnih e-storitev družbene infrastrukture, izobraževanje in pomoč 
pri uporabi (v okviru upravnih centrov, centrov vseživljenjskega učenja in drugih 
institucij). Spletne strani in storitve vseh državnih ustanov ustrezajo standardom 
o informacijskih tehnologijah brez ovir.25  
 
Pomoč pri razvoju različnih portalov npr.: 

                                                 
24 Na Danskem je starejšim osebam ali  invalidom ponujena finančna podpora za takšna popravila oz. 
prilagoditve domov, da ustreza njihovim gibalnim potrebam, v Belgiji dodeljujejo invalidom premija kot pomoč 
pri prilagajanju njihovih domov,  na Portugalskem lahko starejši in invalidi z določeno stopnjo invalidnosti 
pridobijo sredstva za gradnjo ali nakup lastnih domov po posebno ugodnih kreditnih pogojih ipd. 
 
25 Zahteva po tem, da so elektronske storitve javne uprave brez ovir je na primer v veljavi v Avstriji, kjer 
nevladne in druge podporne organizacije pomagajo pri postavljanju standardov in pri implementaciji (primer 
Atempo v Avstriji). Določil so  v vključena  v zakon o e-upravi. Nemčija je na primer postavila tehnične 
standarde za spletne strani brez ovir. Za spletne strani vseh državnih ustanov je določila roke do katerih morajo 
spletne strani ustrezati standardom o informacijskih tehnologijah brez ovir. Tudi Portugalska zakonodaja 
zahteva, da so vse informacije na spletu, ki so namenjene invalidom takšne, da jih razumejo ljudje s posebnimi 
potrebami. 
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 portalov lokalnih skupnosti, ki spodbujajo sodelovanje med prebivalci, 
večanje odzivnosti in reševanje vsakdanjih problemov (povpraševanje in 
ponudba po storitvah, druženje, organizacija skupnih akcij...) in tudi 
promocijo lokalnih skupnosti in dejavnosti posameznih območij. 

 portalov, ki bi bili namenjeni določenim interesnim skupinam prebivalstva ali 
pa skupinam s specifičnimi potrebami na primer portal, ki bi nudil informacije 
o vseh področjih gibanja in življenja brez ovir (stanovanje, promet, 
zaposlovanje, izobraževanje, kultura ipd.), o primerih dobrih praks in o novih 
razvojnih dosežkih, bi precej izboljšali komunikacijo in pretok informacij za 
invalide in vse, ki so aktivni na tem področju.26 

 
 
Objekti družbene infrastrukture – vzorčni primerki energetsko in 
okoljsko prijaznih objektov in služb 
 
Vsi objekti družbene infrastrukture so zgrajeni ali prenovljeni tako, da 
zagotavljajo energetsko varčnost (pasivni ali nizkoenergetski objekti) ter varstvo 
virov (reciklaža sanitarne vode, ločeno zbiranje in (deloma) reciklaža odpadkov), 
zmanjševanje potrebe po dnevnih migracijah zaposlenih oziroma spodbujanje 
trajnostne mobilnosti.  
 
Objekti obenem omogočajo dostopnost za vse (glej točko 
Načrtovanje/oblikovanje za vse) in tudi kvalitetne in spodbudne delovne pogoje 
za zaposlene (zdrava prehrana, gibanje med delovnim časom, fleksibilni delovni 
čas, več socialne interakcije med zaposlenimi, možnost varstva predšolskih otrok 
ali varstva šolskih otrok po končanem pouku – podaljšano bivanje na sedežu 
večjih organizacij).  
 
Razvoj novih objektov družbene infrastrukture (športnih, kulturnih, verskih) je 
vezan na naravne danosti prostora in potrebe v regiji (posamezni objekti pa 
omogočajo izvedbo prireditev na evropski in svetovni ravni). Vsi objekti so 
umeščeni v prostor na način, ki omogoča nadaljnji razvoj in dostopnost z JPP 
(npr. športni objekti: Stožice, Trnovsko predmestje, Sotočje, Podutik, športno 
poslovni parki...) ter oblikovani in zgrajeni tako, da zagotavljajo učinkovito rabo 
energije (pasivni, nizkoenergetski objekti). 
 
 

                                                 
26 V Nemčiji podoben portal financira Ministrstvo za socialne zadeve. 
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Načrtovanje/oblikovanje za vse 
 
Objekti družbene infrastrukture so načrtovani in zgrajeni tako, da je omogočena 
neovirana dostopnost do storitev vsem uporabnikom. Upoštevanje načela 
omogoča neovirano uporabo vsem, ki so trajno ali občasno funkcionalno ovirani. 
Prav tako se takšno oblikovanje dosledno uveljavi pri načrtovanju vseh odprtih 
površin (ulice, prehodi, trgi, parki) in pri zagotavljanju dostopnosti do javnih 
prevoznih sredstev oziroma možnosti dostopa za funkcionalno ovirane z osebnim 
avtomobilom. Gradbeno dovoljenje za zgradbe odprte za javnost je izdano le pod 
pogojem, da je omogočen dostop brez ovir.27 
 
Zagotavljanju doseganja tega standarda so namenjene tudi različne vrste 
finančne pomoči. 
 
 
16.3 Zasnova prostorskih ureditev in usmeritve na področju 
prometnega sistema 
 
 
16.3.1 Stanje, značilnosti in težnje dosedanjega razvoja v regiji 
 
V Ljubljanski urbani regiji so za dosedanji razvoj značilne tri izrazite 
enostranskosti: 
 
1. Poudarjena monocentrična prostorska struktura z izrazito dominacijo Mestne 

občine Ljubljana. 
2. Izrazita modalna enostranskost, kjer povsem dominira raba osebnega 

avtomobila. 
3. Povsem enostranska opremljenost s prometno infrastrukturo, saj tako rekoč 

vse poti vodijo le v eno mesto: v Ljubljano. 
 
Znotraj regije se okoli 67% potovanj opravi z osebnimi avtomobili, 10% z javnim 
prometom, 7% s kolesi in 16% peš. Prevladuje raba osebnega avtomobila. V 
Ljubljani se sicer nekoliko manj potovanj opravi z osebnimi avtomobili (58%), v 
ostalih občinah pa ustrezno več (74%) in še manj z javnim prometom (8%) in 
drugimi prometnimi sredstvi (Anketa po gospodinjstvih, 2003). 
 
Izrazita raba osebnega avtomobila je posledica visoke stopnje motorizacije, ki še 
narašča, razmeroma velike količine razpoložljivih parkirišč v ljubljanskem 
urbanem jedru, katerih število še narašča, in nekonkurenčnega medkrajevnega, 
primestnega in mestnega javnega prometa. Poleg tega na to enostranskost 
močno vpliva tudi struktura rabe površin, kjer prevladuje trgovska dejavnost, ki 
tudi še narašča. In to zlasti v Ljubljani. 
 
Monocentrična prostorska struktura in enostranska prometna opremljenost 
povzročata preveliko koncentracijo prometnih tokov na ljubljanskih vpadnicah 
vseh kategorij. Ta koncentracija povpraševanja ni usklajena z zmogljivostjo teh 

                                                 
27 Zahteva po vsem ljudem dostopnem grajenem okolju v javnem sektorju je zakonsko uveljavljena v številnih 
evropskih državah, med drugim v Avstriji, Nemčiji, Veliki Britaniji, na Finskem, V Belgiji je področje dostopa 
brez ovir v zgradbe v javnem sektorju ter zasebne zgradbe, ki jih uporablja javnost urejeno z minimalnimi 
standardi. 
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vpadnic in celotnega ljubljanskega omrežja. Ni usklajena niti z zmogljivostjo 
cestnega omrežja niti z zmogljivostjo in kakovostjo javnega prometa. In kot 
kažejo nekatere študije, do omenjene uskladitve popraševanja in zmogljivosti ne 
bo prišlo niti v prihodnje, če se bo nadaljevala dosedanja razvojna smer. 
 
Koncentracija prometnih tokov na ljubljanskih vpadnicah in v celotni Ljubljani, 
izrazita raba osebnega avtomobila in nekonkurenčnost javnega prometa 
povzročajo zastoje in nedostopnost, ki v Ljubljani poslabšuje bivalne in delovne 
razmere in duši razvojne potenciale prestolnice in celotne regije.  
 
Na tej podlagi lahko izpostavimo štiri ključne probleme: 

 Prostorska monocentričnost, ki metropolitanskost regije zreducira zgolj na 
območje Mestne občine Ljubljana, s čimer je po eni strani onemogočen razvoj 
prestolničnih funkcij evropskega formata, ki je v danih razmerah mogoč le v 
obliki somestja. Po drugi strani pretirana koncentracija prometnih tokov, ki je 
usmerjena v Ljubljano, mesto hromi in duši. Povzroča nedostopnost, več 
nesreč, slabše okoljske razmere in druge nevšečnosti.  

 Neprimerna raba površin, njihova razmestitev in gostota prav tako vplivajo na 
slabšanje razmer. Pospeševanje zlasti trgovskih dejavnosti, ki zahtevajo 
veliko parkirišč in izrazito spodbujajo rabo osebnega avtomobila, preprečuje 
večjo vlogo javnega potniškega prometa, tudi v razmerah, ko bi bil ta dovolj 
zmogljiv in kakovosten. Zlasti pa še tedaj, ko so locirana v območjih, kjer ni 
pričakovati zmogljivejšega javnega prometa.  

 Nekonkurenčnost medkrajevnega, primestnega in mestnega javnega 
potniškega prometa ne omogoča resnične izbire prometnega sredstva in 
povzroča izključno odvisnost od osebnega avtomobila. Poleg tega poslabšuje 
razmere na cestah z vsemi znanimi negativnimi posledicami.  

 Vse to vodi do postopnega »odmiranja tkiva« ljubljanskega urbanega jedra, s 
tem pa do razvojnega zaostajanja celotne Ljubljanske urbane regije. Kajti 
»odmiranje« najvitalnejšega organa pomeni tudi »odmiranje« celotnega 
telesa.  

 
 
16.3.2 Medsebojni vplivi in povezave z območji sosednjih regij 
 
Na splošno lahko prometne povezave v regiji ločimo na tri ravni: 

 Ljubljansko urbano regijo na mednarodni ravni povezujejo daljinske ceste, 
glavne železniške proge, letališče Jožeta Pučnika in Luka Koper, 

 na medregionalni ravni Ljubljansko urbano regijo poleg daljinskih cest in 
glavnih prog povezujejo še glavne ceste in regionalne proge, 

 na znotrajregionalni ravni se Ljubljanska urbana regija poleg z navedenimi 
cestami in progami povezuje še z regionalnimi cestami.  

 
Za medsebojno povezovanje LUR z območji sosednjih regij služijo predvsem 
daljinske ceste. V to kategorijo spadajo avtoceste in državne hitre ceste. 
 
Avtocestni sistem skupaj s hitrimi cestami predstavlja znani cestni križ, tj. 
mednarodna koridorja 5 in 10, ki se križata v Ljubljani. S tem je naše glavno 
mesto zelo dobro povezano s sosednjimi državami, manjka le povezava z 
Madžarsko, ki je v gradnji. Hkrati je republiško središče zelo dobro povezano s 
pomembnejšimi regionalnimi središči, saj daljinske ceste potekajo neposredno ob 
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njih (Koper, Nova Gorica, Bled, Jesenice, Radovljica, Kranj, Celje, Maribor, Krško, 
Brežice in Novo mesto). Sedaj so slabše povezana pomembnejša regionalna 
središča Ravne na Koroškem, Dravograd, Slovenj Gradec, Ptuj, Murska Sobota in 
Zagorje, Trbovlje, Hrastnik. 
 
Železniške proge so kategorizirane na glavne in regionalne proge. Glavne proge 
predstavljajo najpomembnejše mednarodne povezave, povezujejo državna 
središča in pomembnejša regionalna središča. Regionalne so vse druge proge, ki 
skupaj z glavnimi povezujejo druga regionalna in lokalna središča. 
 
Ljubljana je povezana s tremi glavnimi programi (Ljubljana-Zidani most-
Zagreb/Dunaj, Ljubljana-Jesenice-München, Ljubljana-Pivka-Trst/Reka) in z 
dvema regionalnima progama (Ljubljana-Kamnik, Ljubljana-Grosuplje). Glavne 
proge potekajo še skozi Medvode, Litijo, Brezovico, Borovnico, Vrhniko in 
Logatec. 
 
Letališče Jožeta Pučnika in Luka Koper sicer ležita zunaj območja LUR, a 
funkcionalno predstavljata sestavni del njene prometne ponudbe. 
 
Določene državne in regionalne kolesarske poti so že vzpostavljene, druge pa so 
šele v gradnji. Projekt vzpostavljanja regionalnih kolesarskih poti je med bolj 
odmevnimi in dobro sprejetimi v regiji. Kolesarske poti se kategorizirajo kot 
ostale javne ceste po vzorcu daljinskih (DK), glavnih (GK) in regionalnih (RK) 
kolesarskih poti.  
 
 
16.3.3 Usmeritve iz hierarhično nadrejenega prostorskega akta 
 
Ključni hierarhično nadrejeni prostorski dokument, ki ima večji poudarek na 
prostorski komponenti razvoja prometnega sistema, je Strategija prostorskega 
razvoja Slovenije. Ta podaja usmeritve za razvoj posameznih prometnih 
podsistemov tako na nacionalni, kot tudi regionalni ravni. V zasnovi za Regionalni 
prostorski načrt so bile upoštevane usmeritve, podane v SPRS. Vsak podsistem 
pa je bil nadgrajen še z bolj podrobnimi usmeritvami, ki so nastale na podlagi 
integrativnega scenarija razvoja v regiji. 
 
V nadaljevanju je predstavljen izbor usmeritev, ki jih postavlja SPRS za ključne 
prometne podsisteme v regiji. 
 
SPRS 
 
»2.1 Razvoj prometne infrastrukture« 
 
(2) Z razvojem prometne infrastrukture se podpira razvoj policentričnega 
omrežja mest in drugih naselij, skladen razvoj območij s skupnimi prostorsko 
razvojnimi značilnostmi, medsebojno dopolnjevanje funkcij podeželskih in 
urbanih območij ter njihovo povezanost z evropskimi prometnimi sistemi in 
urbanim omrežjem. 
 
(3) Z optimalnim izkoriščanjem vseh elementov prometnega sistema se razvija 
uravnotežene in enakomerno obremenjene prometne podsisteme. Pri tem se 
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spodbuja gospodarsko, socialno, okoljsko in prostorsko najbolj smotrne in 
učinkovite oblike in poteke prometa. 
 
(4) Z razvojem prometnih omrežij se omogoča izkoriščanje potencialov prostora 
za poselitev, infrastrukturo, proizvodne in oskrbne dejavnosti, rekreacijo in 
turizem ter funkcionalno zaokrožanje naselij in območij drugih dejavnosti. 
Razvoj prometnih omrežij se načrtuje usklajeno z razvojem poselitve in 
drugih infrastrukturnih sistemov. Ob tem se zagotavlja kvalitetne bivalne in 
delovne pogoje, zmanjšuje negativne vplive na naravno in bivalno okolje, 
ohranja kulturno dediščino in varuje naravne vire, biotsko raznovrstnost ter 
naravne vrednote. 
 
»2.1.1 Cestno omrežje« 
 
(5) Regionalna središča Slovenije se prometno povezujejo med seboj ter se 
navezujejo na omrežje daljinskih cestnih povezav mednarodnega pomena 
oziroma omrežje cestnih povezav čezmejnega pomena ter na cestna omrežja 
sosednjih držav s cestnimi povezavami nacionalnega pomena. 
 
(6) Notranji obodni cestni prometni obroč zagotavlja povezanost regionalnih in 
medobčinskih središč (Idrija, Cerkno, Škofja Loka, Kranj, somestje Kamnik – 
Domžale, somestje Trbovlje – Hrastnik – Zagorje ob Savi, Novo mesto, Kočevje, 
Ribnica, Cerknica, Postojna, Logatec, Idrija), s katerim se zagotavlja povezanost 
posameznih regij mimo Ljubljane in s tem izboljšuje možnosti za njihov 
prostorski razvoj. 
 
(8) Na osnovno državno cestno omrežje se navezuje cestne povezave 
regionalnega pomena, s katerimi se prometno povezuje medobčinska in 
pomembnejša lokalna središča ter za državo pomembna turistična in obmejna 
območja.  
 
»2.1.2 Železniško omrežje« 
 
(1) Osnovno železniško omrežje tvori omrežje daljinskih železniških povezav 
mednarodnega pomena, omrežje daljinskih železniških povezav nacionalnega 
pomena in omrežje regionalnih železniških povezav. Za navezovanje na evropsko 
»TEN« infrastrukturno omrežje ter V. in X. panevropski prometni koridor se 
rekonstruira in dogradi daljinske železniške povezave mednarodnega pomena, ki 
bodo omogočale hitrosti do 160 km/h v smereh od Sežane do Ljubljane in 
Maribora in naprej proti Gradcu (II. tir Maribor–Šentilj), od Zidanega mosta proti 
Zagrebu, Ljubljane do Jesenic in naprej proti Avstriji (II. tir Ljubljana–Jesenice–
Podrožca), od Pivke prek Ilirske Bistrice naprej proti Reki in od Pragerskega skozi 
Ormož in Mursko Soboto proti Budimpešti. 
 
(2) Transevropska daljinska hitra železniška povezava v okviru V. in X. 
panevropskega prometnega koridorja, ki povezuje Benetke preko Ljubljane in 
Zagreba z Budimpešto, se proti severu povezuje z zmogljivimi daljinskimi 
železniškimi povezavami v smereh od Ljubljane proti Münchnu in od 
Zidanega mosta do Maribora in naprej proti Dunaju. 
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(3) Ostala nacionalna in nekatera regionalna središča Slovenije se navezuje na 
daljinske železniške povezave mednarodnega pomena z daljinskimi železniškimi 
povezavami nacionalnega pomena. 
 
(4) Z regionalnimi železniškimi povezavami se povezuje ostala regionalna 
središča, nekatere državno pomembne objekte, za državo pomembna turistična 
in obmejna območja ter navezuje promet na daljinske železniške povezave 
mednarodnega in nacionalnega pomena. Proučijo se nove regionalne železniške 
povezave, ki bodo povezovale Tržič s Kranjem, Kočevje s Petrino ali Črnomljem, 
Poljčane s Slovenskimi Konjicami do Zreč, Vrhniko z Ljubljano, Jesenice s 
Trbižem, Lendavo z Dolgo vasjo ter letališče Brnik z Ljubljano in Kranjem. 
 
(5) V Sloveniji in v povezavi s sosednjimi državami se zagotavlja neposredne 
železniške povezave gospodarskih con in posameznih gospodarskih subjektov na 
železniško omrežje s ciljem boljše dostopnosti in preusmerjanja prometnih tokov 
s cestnega na železniško omrežje. 
 
»2.1.6 Javni potniški promet in prometna vozlišča za javni potniški 
promet« 
 
(1) Javni potniški promet na državni, regionalni in lokalni ravni se razvija v 
logistično povezan sistem. 
 
(2) Za hitrejši razvoj javnega potniškega prometa in kvalitetnejše prevozne 
usluge se razvija sistem potniških terminalov in se postajališča različnih 
prevoznih sistemov javnega potniškega prometa logistično povezuje. Regionalna 
središča se skladno z razvojem poselitve razvija v prometna vozlišča za javni 
potniški promet. 
 
(3) S pospešenim razvojem javnega potniškega prometa se izboljšuje dostopnost 
z javnimi prometnimi sredstvi do središč regionalnega pomena. Prometni sistemi 
javnega potniškega prometa v urbanih območjih morajo biti učinkovito povezani 
v sistem javnega potniškega prometa regionalnega, nacionalnega in 
mednarodnega pomena, zato se v širših mestnih območjih naselja povezuje s 
sistemom primestnega železniškega prometa. 
 
(4) Soodvisno z razvojem poselitve se prednostno in povezano razvija vse oblike 
javnega potniškega prometa v tako imenovani prometni sistem »vlak - bus« v 
povezavi s parkirišči in kolesarskimi potmi z namenom, da se omogoči sistem 
»parkiraj in bodi peljan«. 
 
»2.1.7 Prometni terminali« 
 
(1) Prometne terminale za kombinirani promet se na mednarodni ravni razvija v 
Kopru, Ljubljani in Mariboru. 
 
(2) Prometne terminale se razvija v neposredni povezavi z gospodarskimi 
conami, ki se jih načrtuje kot njihov sestavni del ali pa kot samostojne 
prostorske enote v njihovi bližini. 
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»2.1.9 Kolesarsko omrežje« 
 
(1) Zasnovo kolesarskega omrežja tvori omrežje državnih daljinskih in glavnih 
kolesarskih povezav, ki povezujejo urbana središča in turistična naselja. 
 
(2) Glede na prostorske možnosti ter razpoložljivo cestno infrastrukturo se za 
kolesarske poti izkoristi obstoječe, z motornim prometom neobremenjene ali 
malo obremenjene prometnice. Nove kolesarske poti se izgrajuje tam, kjer teh 
možnosti ni. 
 
(3) Omrežja regionalnih kolesarskih povezav se razvija v smereh daljinskih in 
glavnih cestnih povezav ter se jih navezuje na evropske kolesarske povezave. Na 
območju mest in drugih naselij se izgrajuje kolesarsko omrežje tudi za dnevno 
migracijo na krajših razdaljah. S kolesarskimi stezami in pasovi se opremi 
najpomembnejše smeri osebnega prometa v urbanih območjih ter se jih 
navezuje na postajališča javnega potniškega prometa in parkirne površine za 
motorna vozila. 
 
 
16.3.4 Usmeritve za zasnovo 
 
Na podlagi integrativnega scenarija so v nadaljevanju podane usmeritve za 
zasnovo. Scenarij predvideva upoštevanje vseh, tudi eksternih prometnih 
stroškov in temu primerno oblikovanje cen prometnih storitev ter izračun 
stroškov prometne infrastrukture. Na ta račun se predvideva upočasnitev rasti 
uporabe osebnega avtomobila in večji poudarek na javnem prometu ter 
nemotoriziranih oblikah prometa. 
 
Vlaganje v izgradnjo in vzdrževanje posamezne prometne infrastrukture poteka 
na podlagi veljavnih strateških dokumentov, ki že predvidevajo preusmeritev 
razvoja v alternative osebnemu prometu. 
 
Osrednji logistični in distribucijski center v LUR državnega pomena se mreži z 
ostalimi logističnimi in distribucijskimi centri v Sloveniji in širše. Oblikovani so 
prometno-politični ukrepi v podporo kombiniranemu prometu in vzpostavljanju 
nepretrganih prometnih verig, ki pozitivno vplivajo na enakomerno 
obremenjenost prometnega sistema ter predvsem na gospodarsko 
konkurenčnost. 
 
Cestno omrežje je dopolnjeno z manjkajočimi povezavami, preobremenjene 
povezave so delno nadgrajene. V prostoru se to odraža v izgradnji naslednjih 
cestnih odsekov: 

1. Zaradi preobremenjenosti sistema je predvidena izgradnja naslednjih 
obvoznic: 
- obvoznica Kalce-Logatec, 
- obvoznica Vrhnika, 
- obvoznica Velike Lašče, 
- obvoznica Škofljica, 
- obvoznica Šmartno pri Litiji, 
- obvoznici Hotič in Litija, 
- obvoznica Ivančna Gorica, 
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- obvoznica Moravče, 
- nova glavna cesta Želodnik-Mengeš-Vodice z obvoznico Mengša, 
- obvoznica Trzina z novo povezovalno cesto do novega priključka na AC A1 

Študa, 
- obvoznica Medvod ter rekonstrukcija obstoječe ceste Preska-Vižmarje v 4-

pasovnico, 
- nova povezovalna cesta Stanežiče-Brod. 

2. Prometno omrežje se dopolni tudi z delom novega (avto)cestnega obroča, ki 
omogoča hitro in neposredno povezavo med urbanimi središči v regiji s 
sredstvi javnega potniškega prometa. 

 
Splošna parkirišča v naseljih se gradijo v manjšem obsegu. V območjih, ki so 
dobro dostopna z javnim prometom in kolesarsko infrastrukturo je določen 
maksimum dovoljenih parkirišč, ki ne sme biti presežen. Problem na tem 
področju se bo v prihodnosti izkazal v širšem mestnem središču Ljubljane. Že 
pripravljeni projekti predvidevajo izgradnjo dodatnih več kot 15.000 novih 
parkirnih mest. Po njihovi izgradnji bo namreč cestno omrežje preobremenjeno. 
 
Razvoj železniškega omrežja temelji na prenovi obstojih prog in dopolnitvi 
omrežja z novimi regionalnimi povezavami. Obstoječe omrežje se s 
posodobitvami prilagodi za hitrosti do 160 km/h. Poleg novega tira proti Kranju, 
se sistem nadgradi še s progo proti Vrhniki, ki je namenjena predvsem 
regionalnemu potniškemu prometu. 
 
Preučijo se pogoji in po potrebi rezervira koridor za progo za visoke hitrosti v 
smeri Benetke – Trst – Ljubljana - Zagreb s postajo v Ljubljani, ter dodatni smeri 
proge za visoke hitrosti v smeri Ljubljana – Beljak – Muenchen in Ljubljana – 
Maribor – Gradec – Dunaj. 
 
Uveden je visokokakovostni primestni oziroma regionalni železniški javni promet, 
ki je temeljni nosilec tega prometnega sistema. Avtobus je njegovo dopolnilo. 
Prav tako je tudi v Ljubljani zgrajen visokokakovostni mestni tirni sistem javnega 
potniškega pometa na lastnem vozišču. Oba sta združena v integralno celoto. 
 
Regija je dobro povezana z Letališčem Jožeta Pučnika in Luko Koper s cestno in 
železniško povezavo. 
 
Omrežje parkirišč parkiraj in se pelji je vzpostavljeno na obrobju ljubljanske 
obvoznice in v regionalnem zaledju v okviru prestopnih točk, toda v 
maksimalnem obsegu. Primerne lokacije za ta parkirišča so v naseljih Domžale, 
Grosuplje, Ivančna Gorica, Kamnik, Litija, Logatec, Medvode in Vrhnika. 
Vzpostavi se hierarhija območij P+R glede na nabor prometnih sredstev, ki jih 
povezujejo (železnica, primestni, mestni potniški promet, kolesarsko omrežje) in 
bližino Ljubljane. Na podlagi teh elementov se določi tudi potrebno število 
parkirnih mest, ki jih območje mora zagotavljati. 
 
Kolesarsko omrežje v regiji temelji na omrežju rekreacijskih poti in njihovi 
povezanosti z dobro razvitimi lokalnimi kolesarskimi omrežji, ki povezujejo 
stanovanjska območja z oskrbo in zaposlitvenimi središči. Poleg nadgradnje 
Ljubljanskega kolesarskega omrežja, se večje lokalno kolesarsko omrežje 
vzpostavi še kot povezava med naselji Trzin, Mengeš, Domžale in Kamnik. 
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Vzpostavi se plovnost reke Ljubljanice od Vrhnike do Zaloga. Ta poleg turistične 
in rekreacijske ponudbe omogoča tudi vzpostavitev privlačne in učinkovite JPP 
povezave med pomembnimi točkami v Ljubljani in ostalih občinah ob reki. 
 
 
16.3.5 Predlogi ukrepov in projektov 
 
 
Priprava regionalne prometne politike 
 
Regionalna prometna politika postavlja usmeritve za razvoj prometnih 
podsistemov regionalnega pomena. Pomaga pri določitvi prioritet za razvoj 
prometne infrastrukture. 
Ker občine večkrat ugotavljajo, da njihove prometne težave izvirajo v širšem 
prostoru, kot ga lahko urejajo z občinskimi dokumenti, predstavlja regionalna 
prometna politika možnost, da se te težave prične aktivno reševati. 
 
 
Vzpostavitev novih koncentričnih cestnih povezav med subcentri v regiji 
 
S krepitvijo centrov regionalnega in medobčinskega pomena bo povečan tudi 
promet med posameznimi centri. V izogib poteka vsega prometa mimo Ljubljane 
predlagamo vzpostavitev nove učinkovite koncentrične cestne povezave med 
naselji Vrhnika - Medvode - Domžale - Litija – Ivančna Gorica - Litija – Grosuplje 
– Ig – Podpeč. 
 
 
Integracija javnega prometa na regionalni ravni 
 
Projekt integracija javnega prometa že poteka na nacionalni ravni, vendar je 
njegovo uresničevanje zahtevno in počasno. Prve korake v tej smeri že izvaja 
mesto Ljubljana s kartico Urbana. Širitev uporabe kartice, ki omogoča vožnjo z 
vsemi oblikami javnega prometa, na LUR bi bila smiseln ukrep za enostavnejšo in 
bolj privlačno uporabo sredstev javnega prometa. 
Poleg tega mora integracija vključevati še uskladitev voznih redov vseh treh oblik 
javnega prometa, prisotnih v LUR: mestnega in primestnega avtobusnega 
prometa ter železniškega prometa. 
Za učinkovito implementacijo je zato nujna tudi integracija urbanistične in 
prometne politike v regiji. Pozidava in razvoj omrežja javnega prometa morata 
namreč potekati vzporedno in se odzivati drug na drugega. 
 
 
Reorganizacija javnega prometa v regiji 
 
Z vzpostavitvijo prometnih prestopnih točk, integracijo vozovnic ter posodobitvijo 
regionalnega železniškega prometa bodo vzpostavljeni pogoji za reorganizacijo 
javnega prometa v regiji, ki bo bistveno izboljšal učinkovitost sistema. 
Reorganizacija je sicer dolgoročni projekt, v katerega se bo morala aktivno 
vključiti vrsta deležnikov tako na nacionalni, regionalni kot tudi lokalni ravni. Ker 
bi reorganizacija najbolj vplivala na izboljšanje prometne situacije v okviru 
funkcionalne oziroma metropolitanske regije, bi bilo smiselno da se nastavki za 
reorganizacijo pripravijo v okviru LUR.  
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Reorganizacija mora vsebovati: 

 Posodobitev železniškega omrežja kot hrbtenice regionalnega potniškega 
prometa. 

 Reorganizacija primestnega avtobusnega prometa v napajalne linije 
železniškega omrežja preko prestopnih točk. 

 Navezava mestnega avtobusnega prometa v glavne mestne linije ter 
napajanje in distribucijo preko prestopnih točk. 

 Vzpostavitev sistema učinkovitih prometnih prestopnih točk in sistema 
območij P+R ter parkiraj in kolesari. 

 
 
Nadgradnje kolesarskega omrežja 
 
Razvoj regionalnega kolesarskega omrežja je eden uspešnejših in bolj živih 
projektov, ki poteka v LUR. Zato bi bilo smiselno nadaljnje delo v tej smeri. 
Ukrep predvideva nove cilje pri razvoju kolesarskega omrežja v regiji: 

 Nadgradnja omrežja regionalnih kolesarskih poti s potmi ki potekajo po 
lastnem pasu. 

 Razvoj dodatne ponudbe za kolesarje ob regionalnih kolesarskih poteh. 
 Razvoj lokalnih kolesarskih omrežij v vseh središčih regionalnega in 

medobčinskega pomena. Omrežja povezujejo ključna območja v naseljih 
(središče naselja, pomembna stanovanjska območja, pomembna zaposlitvena 
območja in prometno prestopno točko) in se navezujejo na regionalno 
kolesarsko omrežje. 

 Izboljšanje integracije kolesarskega omrežja s sistemom javnega prometa v 
regiji. Poleg rekreacijskega kolesarjenja in ciljnega kolesarjenja v okviru 
vsakodnevnih obveznosti je njegov velik potencial tudi v napajanju prometnih 
prestopnih točk v regiji. 

 
 
Omrežje kolesarnic za povečanje gravitacijskega zaledja prestopnih točk 
 
Ker sama železniška vozila, ki se uporabljajo na regionalnih progah v LUR ne 
omogočajo, da uporabniki svoje kolo vzame s sabo na vlak, je nujna zagotovitev 
privlačnih kolesarnic v okviru postajališč. 
 
Ukrep predvideva vzpostavitev sodobnih, varnih in priročnih kolesarnic v okviru 
ključnih prestopnih točk v regiji. Na področju shranjevanja koles je tehnologija in 
upravljanje teh objektov v zadnjih letih v zahodni Evropi hitro napredovala (glej 
priročnika Fahrradparken in Berlin in Bicycle parking manual), zmogljivosti ki so 
danes na voljo pa so v veliko primerih že premajhne (na primer Železniška 
postaja Ljubljana). 
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16.4 Zasnova prostorskih ureditev in usmeritve na področju 
krajine 
 
Zasnova krajine izhaja iz predhodnih korakov projekta, tako iz analize naravnih 
danosti, analize potencialov in občutljivosti območja, pripravljenih v začetnih 
fazah projekta, kot tudi iz predlaganih razvojnih scenarijev. Scenariji so obenem 
osnova za posamezne ukrepe, predvidene v zasnovi. 
 
 
16.4.1 Stanje, značilnosti in trendi dosedanjega razvoja krajine na 
območju Ljubljanske urbane regije 
 
Območje Ljubljanske urbane regije leži na stiku predalpskega in dinarsko-
kraškega sveta, s skrajnim severnim delom sega v alpski svet, na skrajnem 
vzhodu pa se dotika celo subpanonskega sveta.  
 
Krajino najbolj določa relief. Območje LUR je reliefno zelo raznoliko, od strmih 
pobočij Grintavca na severu, do obsežnih kotlinskih uravnav v osrednjem delu - 
Ljubljanske kotline z Ljubljanskim poljem in barjem ter skrajnim južnim delom 
Kranjskega in Soršega polja, visokimi kraškimi planotami – Krimom, Mokrecem, 
in vmesnimi uravnavami – kraškimi polji, kot so Planinsko, Grosupeljsko in 
Radensko polje.  
 
Reliefna izoblikovanost površja je v veliki meri posledica delovanja vode in 
temperatur. Na območju LUR je mreža vodotokov gosto razvejana, tvorijo jo 
alpske reke na severu in kraški vodotoki na jugu. Največji vodotok je Sava, v 
katero se zlivajo skoraj vsi vodni površinski in podzemni tokovi LUR. Številni 
vodotoki, Sava, Kamniška Bistrica, Pšata, sistem Ljubljanice, Šujica, Rašica 
pogosto poplavljajo in so v bližini naselij in kmetijskih zemljišč regulirani ali 
meliorirani. Za kraške predele, Planinsko in Logaško polje so značilne številne 
ponikalnice, v deževnih obdobjih pa so ti predeli pogosto poplavljeni.  
 
Površinski pokrov: klimaksna združba v večini slovenskega prostora, z izjemo 
območij nad gozdno mejo, je gozd. Gozdovi pokrivajo 59 % površine Ljubljanske 
urbane regije. Nahajajo se predvsem na pobočjih in v strmejšem svetu, medtem 
ko so se z ravnin v veliki večini umaknili drugim rabam. Če izvzamemo gozd v 
krajini med ostalimi rabami prevladuje kmetijska. Na območju Ljubljanske 
urbane regije je (po podatkih Raba zemljišč, vir MKGP, 2008) dobrih 22% 
travnikov (skupaj z barjanskimi travniki) in dobrih 7% njiv. Kmetijska 
zemljišča sicer še vedno zasedajo slabo tretjino površine LUR vendar se 
gospodarski pomen kmetijstva zmanjšuje: delež BDP-ja iz kmetijstva je l. 2002 
znašal še 2,9%, l. 2007 pa le še 2,1%. 
 
V krajini vse večji delež zavzemajo poselitev, infrastruktura - sem lahko štejemo 
vse, od cest in železnic, do daljnovodov, plinovodov in v zadnjem času tudi 
raznih anten, ki so v prostoru vse pogostejši pojav, kot tudi območja proizvodnih 
dejavnosti z industrijskimi, obrtnimi in poslovnimi conami, območja trgovin oz. 
trgovskih kompleksov na robu večjih mest itd. Na območju LUR je pozidanih 
površin dobrih 7%. 
 
Naravno okolje v Ljubljanski urbani regiji je razmeroma dobro ohranjeno, najbolj 
spremenjeno je v ravninskem delu regije zaradi goste pozidave, mreže 
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infrastrukturnih vodov in kmetijskih površin. Naravno okolje LUR obsega zelo 
različne habitate, kraške in gorske travnike, ekstenzivne sadovnjake, barja in 
močvirja, gozdove in gozdne združbe, vode, izvire, rečne bregove itd. V regiji je 
veliko območij z ekološkimi vrednostmi pomembnih za ohranjanje različnih 
habitatov in kot življenjski prostor številnih redkih in ogroženih rastlinskih in 
živalskih vrst. Večina teh območij je vključenih v varovana območja Natura 2000, 
nekatera območja so že zavarovana, nekatera so predlagana za zavarovanje. 
 
Območja z naravovarstvenim statusom so opredeljena z naslednjimi 
kategorijami: 

 zavarovana območja, 
 naravne vrednote (točke, območja, jame), 
 ekološko pomembna območja, 
 posebna varstvena območja Natura 2000, 
 območja, ki po mnenju Evropske komisije izpolnjujejo pogoje za posebna 

območja varstva, pa z Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih 
Natura 2000) niso določena za Natura območja (območja dodana z Uredbo o 
spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih – 
območjih Natura 2000), 

 območja pričakovanih naravnih vrednot, 
 območja pričakovanih podzemnih naravnih vrednot. 
 
 
16.4.2 Zasnova krajine v SPRS 
 
Izhodišče za pripravo razvojnih in varstvenih usmeritev na področju krajine je v 
prvi vrsti tudi Strategija prostorskega razvoja Slovenije oz. temeljne usmeritve, 
podane v njej. V nadaljevanju so povzeta najpomembnejša izhodišča, zapisana v 
SPRS, ki so služila kot osnova za oblikovanje usmeritev za zasnovo krajine v 
okviru 4. ključne aktivnosti: 
 
Razvoj krajine je preurejanje, obnavljanje ali ohranjanje prostorskih razmerij v 
krajini zaradi umeščanja novih ali posodabljanja obstoječih dejavnosti z 
upoštevanjem zatečenih naravnih in kulturnih značilnosti v krajini. 
 
Razvoj krajine je optimalen, kadar z umeščanjem dejavnosti dosegamo, da je 
krajina funkcionalen, ekološko in oblikovno uravnotežen sistem prostorskih 
struktur, ki omogoča zdravo, varno in prijetno bivalno okolje, kadar razvoj v 
največji možni meri ohranja naravno zgradbo, kulturne plasti ter zagotavlja 
prostor za odvijanje naravnih procesov, in kadar razvoj krajine omogoča, da je ta 
nosilka nacionalne in lokalne identitete. 
 
Krajina se razvija v treh prevladujočih smereh, in sicer kot pretežno naravna 
krajina, kot pretežno kulturna krajina ter kot pretežno urbana in kmetijsko 
intenzivna krajina. 
 
Naravne kakovosti, prepoznavnost in kvaliteta naravnih virov ter ogroženost 
zaradi nevarnih naravnih procesov in drugih nesreč so merila za umeščanje 
posameznih dejavnosti v naravno, kulturno ali urbanizirano krajino. Dejavnosti 
se umešča v območja z največjimi prostorskimi potenciali zanje, kjer so hkrati 
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najmanj ranljive sestavine naravnega in grajenega okolja, sestavine kulturne 
krajine ter regionalnega in urbanega razvoja. 
 
Spodbuja se take prostorske rešitve in programe, ki omogočajo dolgoročno 
ohranitev prostorskih kvalitet, zavrača pa razvojne pobude, ki temeljijo le na 
kratkoročnih ekonomskih koristih in onemogočajo vzpostavitev kvalitetnih 
prostorskih rešitev. Na območjih, kjer je cilj trajna ohranitev krajinske 
prepoznavnosti, kulturne in biotske raznovrstnosti, naravnih vrednot ter 
doživljajskih kvalitet, se spodbuja primerne dejavnosti. Pri načrtovanju razvoja 
krajine se upošteva s predpisi določene varstvene zahteve. 
 
Na območjih, kjer so izraženi interesi za ohranjanje biotske raznovrstnosti, 
naravnih vrednot in kulturne dediščine ter za varovanje naravnih virov in drugih 
kakovosti naravnega in bivalnega okolja, se spodbuja skupna varovanja. 
 
 
16.4.3 Medsebojni vplivi in povezave z območji sosednjih regij 
 
Krajina kot prostorski kontinuum se ne začne ali konča na meji posamezne 
občine, regije ali celo države, temveč posamezna krajinska območja zvezno 
prehajajo drugo v drugega.  
 
Povezavo krajine LUR s krajinami sosednjih regij je treba obravnavati na dva 
načina: 
 
Pri prvem imamo v mislih videzno pojavnost krajine. Krajina ni entiteta, temveč 
zvezno polje,prostorski kontinuum, v katerem se posamezne krajinske značilnosti 
prelivajo druga v drugo. V krajini sicer lahko prepoznamo tudi zelo izrazite meje 
(npr. vodotoki, grebeni), vendar ni nujno, da jim administrativne meje sledijo. 
Krajino LUR na severu močno okarakterizirajo Kamniško Savinjske Alpe, ki ji 
dajejo nekakšen vertikalni okvir. Verigo Alp iz Osrednjeslovenske ravnine 
prepoznamo in doživljamo kot celoto, ne glede na to, da v LUR segajo le z 
manjšim delom. Podobno je z Vzhodnoslovenskim in Zahodnoslovenskim 
predalpskim hribovjem, ki se kot gozdnata jezika zajedata v Osrednjeslovensko 
ravnino – četrto krajinsko enoto, ki se prek meja LUR nadaljuje na severu proti 
Gorenjski, medtem ko na JZ in JV prehaja v povezan sistem kraških polj – spet 
daleč preko meja LUR. Južni del LUR podobno, a nekoliko manj markantno kot 
severni označujejo visoke in z gozdom poraščene dinarsko-kraške planote, ki se 
razprostirajo po celotni južni Sloveniji in preko njenih meja. 
 
Krajina LUR pa se s krajinami sosednjih regij povezuje tudi in predvsem skozi 
dejavnosti. Krajina je namreč tisti okvir, v katerem se odvijajo dejavnosti, 
vezane na rabo naravnih virov (kmetijstvo, gozdarstvo, vodno gospodarstvo, 
rekreacija in turizem, itd.). Pri teh je še posebej pomembno, da se pri 
načrtovanju njihovega razvoja oz. umeščanju podpornih dejavnosti v prostor 
upošteva njihovo celotno »naravno zaledje« in ne le območje znotraj regije. 
Potencialov za razvoj zimsko-športnih aktivnosti v viskokogorju tako ne moremo 
obravnavati le znotraj meja regije, saj je zanje zaželeno, da se razprostirajo na 
večjem območju ali več manjših, ki se med sabo povezujejo in dopolnjujejo. 
Podobno je npr. z razvojem območij z največjim potencialom za kmetijstvo in 
umeščanjem podpornih, servisnih ali raziskovalnih centrov s tega področja. Kot 
tretji primer lahko navedemo infrastrukturo za izkoriščanje lesne biomase iz 
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gozdov. Zadnja omenjena – a ravno tako zelo pomembna prvina krajine so vode. 
Izkoriščanje rabe energije voda, ki se vedno načrtuje kot povezan sistem (npr. 
sistem HE na Savi), podobno velja pri zagotavljanju poplavne varnosti in 
načrtovanju rekreacije na in ob vodah. 
 
 
16.4.4 Splošne usmeritve  
 
Splošne usmeritve za urejanje krajine se dotikajo vseh področij poseganja v 
prostor. Pri tem je v prvi vrsti treba poudariti da se pri načrtovanju vseh 
dejavnosti usklajuje potrebe in interese po razvoju novih in/ali obstoječih 
dejavnosti, z zahtevami po varstvu vseh segmentov okolja – narave, virov in 
človekovega bivanjskega okolja.  
 
Glavni poudarki usmerjanja razvoja so:  

 uravnotežena raba prostora, ki se odraža tudi v skladni in videzno privlačni 
krajinski podobi, 

 uvajanje novih, okolju prijaznih tehnologij, 
 varovanje ranljivih območij pred poseganjem ter hkratno varovanje ljudi in 

premoženja pred posledicami morebitnih naravnih nesreč, 
 odzivnost na aktualne probleme in razmere v prostoru, 
 doseganje visoke kakovosti življenja, tako v mestih, kot tudi na podeželju, 
 doseganje čim višje stopnje varovanja okolja. 
 
 
16.4.5 Podrobne usmeritve in predlogi ukrepov in projektov na področju 
krajine 
 
 
Kmetijstvo: usmeritev v integrirano in ekološko pridelavo 
 
Kmetijstvo se bo zaradi odvisnosti od naravnih razmer in trga, na katerem se 
razmere zelo hitro spreminjajo, prilagajalo naravnim razmeram in hkrati, v 
povezavi z raziskovalnimi centri in inštituti, razvijalo nove, tržno zanimive oblike 
kmetijskih dejavnosti in produktov. V naslednjem obdobju je pričakovati korenite 
spremembe kmetijske politike (v svetu, v Evropi in posledično tudi v Sloveniji), ki 
bo nadalje usmerjena predvsem v ekološko kmetijstvo. Zato se bo v LUR 
ohranjala določena površina neobremenjenih oziroma neonesnaženih površin za 
potrebe kmetijstva. Zaradi zagotavljanja konkurenčnosti kmetijstva kot 
gospodarske dejavnosti se bodo izvajale strukturne spremembe, v okviru katerih 
se bodo spremenila razmerja med posameznimi kmetijskimi panogami v regiji, 
med katerimi bodo še naprej prevladovali poljedelstvo, živinoreja, sadjarstvo, 
zelenjadarstvo. Zaradi neugodne parcelne strukture se bodo skladno z 
omejitvami na področju varstva kulturne dediščine in varstva narave izvajale 
zložbe kmetijskih zemljišč.  
 
V celotni regiji, predvsem pa na območjih z omejenimi dejavniki za kmetijstvo in 
na območjih, kjer je velik delež naravnih vrednot in kulturne dediščine, se bo 
izvajalo ekološko kmetijstvo, pri katerem se bodo uveljavljali ekološki standardi, 
predvsem pa ukrepi za varstvo vodnih virov. Na teh območjih bo poleg 
zagotavljanja prehranske varnosti zagotovljeno tudi vzdrževanje kulturne 
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krajine, s čimer se bo ohranjala tudi biotska raznovrstnost. Na območjih z 
ohranjeno kmetijsko kulturno krajino, opuščanjem kmetijstva in depopulacijo se 
bo spodbujalo uvajanje alternativnih oblik kmetovanja (po načelu 
večnamenskosti kmetijstva in uvajanja dopolnilnih dejavnosti zlasti v povezavi s 
turizmom, rekreacijo ter socialnimi in kulturnimi programi ter gospodarskimi 
panogami). 
 
Za zagotavljanje nemotenega razvoja kmetij se bodo zagotovila stavbna 
zemljišča za preselitev kmetij, ki so urejene v naseljih in nimajo možnosti za 
razširitev ali za nadaljnji razvoj, izven vasi oziroma za njihovo širitev v vasi ali na 
obrobju vasi.  
 
Za povečevanje tržne zanimivosti kmetijskih produktov se bodo razvijale nove 
blagovne znamke, ki bi jih bilo smotrno povezovati s kakovostjo kulturne krajine, 
naravno ohranjenostjo širšega območja in neonesnaženostjo okolja.  
 
Na območju Ljubljanske urbane regije se vzpodbuja kmetijstvo, ki je preventivno 
usmerjeno v pridelavo visoko kakovostnih produktov brez uporabe za okolje in 
zdravje ljudi škodljivih fitofarmacevtskih sredstev. Velik poudarek je dan lokalni 
samooskrbi ter direktni prodaji izdelkov brez nepotrebnega transporta. 
 
Na osnovi analize naravnih pogojev za kmetijstvo v regiji razlikujemo štiri 
značilna območja, ki določajo vrsto in intenzivnost kmetijskih dejavnosti: 

 na ravninskih predelih regije so večji potenciali za intenzivno kmetijstvo, na 
teh predelih je mogoče pridelovati vse pomembnejše njivske posevke in 
vrtnine;  

 v hribovitejših predelih regije so večji potenciali za sadjarstvo, živinorejo in 
ekološko kmetijstvo; 

 na barjanskem območju zaradi specifičnih lastnosti kot so zakisanost, visoka 
vlažnost, poplavnost, visoka vsebnost humusa prevladujejo travniki; 

 na kraških tleh so zaradi konfiguracije terena ter zaradi razjedanja in 
odnašanja površinskih zemeljskih plasti omejeni pogoji za kmetijsko 
dejavnost; na kraških poljih so sloji zemlje debelejši in pogoji za kmetijstvo 
nekoliko ugodnejši. 

 
Kmetijstvo se prvenstveno spodbuja v območjih z največjim pridelovalnim 
potencialom. Taka območja so predvsem na Ljubljanskem, Domžalskem, 
Mengeškem in Soršem polju. Kjer je interes za to se kmetom omogoči 
združevanje zemljišč v večje obdelovalne enote. Ker ta območja povečini ležijo 
na poljih podtalnice, se kmetijsko dejavnost prilagodi potrebam in standardom 
varovanja virov pitne vode.  
 
Preprečiti je treba kmetijsko preurejanje prostora, ki bi izničilo krajinski značaj, 
tehnološka prilagoditev kmetijskih zemljišč in sprememba parcelacije naj 
upoštevata tradicionalne vzorce, pri izboljšavi kmetijskih zemljišč je treba 
ohranjati krajinske in ekološke prvine sedanje kulturne krajine, kot so skupine 
drevja, obvodna vegetacija, posamezni obvodni biotopi in zamočvirjeni predeli, 
pa tudi vrtače in ostale kraške mikroreliefne oblike. Kmetijsko proizvodnjo se 
usmerja na način, da se ohranja strukturiranost krajine oz. da se ustvarja nova 
vidno privlačna krajina ob hkratnem varovanju naravnih prvin (npr. občina Videm 
– Dobrepolje, območje Janč za omejeno sadjarstvo). 
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Območij mokrišč ter nestabilnih zemljišč se nasprotno, ne vključuje med 
zemljišča, namenjena kmetijski proizvodnji. Na območju Ljubljanskega barja in 
kraških polj (Grosupeljsko, Radensko, Planinsko polje) je kmetijstvo v vlogi 
ohranjevalca kulturne krajine, prav tako na kmetijskih zemljiščih, ki imajo manjši 
potencial za kmetijstvo zaradi razdrobljenosti, manj ugodnih reliefnih razmer, itd. 
Na teh območjih se vzpodbuja gojenje posebnih kmetijskih pridelkov, ki so v 
danih pogojih bolj konkurenčni (npr. dosegajo višje cene na trgu) ter kmetijstvo 
z namenom samooskrbe.  
 
Projekti na področju kmetijstva, kmetijskih dejavnosti in spodbujanja razvoja na 
podeželju:  

 raziskovalno izobraževalno središče za razvoj podeželja (primerne lokacije so 
v Logatcu, na Rodici v Domžalah, v Kamniku); raziskovalni centri povezujejo 
raziskovalne institucije s kmetijskimi dejavnostmi, podeželjem in turizmom za 
pospeševanje razvoja kmetijskih tehnologij in praks, novih sort, razvoj 
produktov višje kakovosti, trženje produktov; 

 »podeželski inkubator« (primerne lokacije so v Vidmu, Ivančni Gorici, 
Komendi); izvajajo se programi usposabljanja in izobraževanja za razvoj 
kmetijskih dejavnosti in podeželja (nove proizvodne tehnologije, trženje, 
dopolnilne dejavnosti, turizem ipd.); 

 kmetijsko-izobraževalna središča v večjih lokalnih centrih delujejo na 
področju usposabljanja, izobraževanja, informiranja in svetovanja 
prebivalcem na podeželju (predstavitev novih sort, novih produktov, 
prilagoditve na klimatske spremembe, trženje produktov, pomoč pri trženju 
produktov, pomoč pri pripravi projektov in črpanju sredstev za potrebe 
kmetijstva); 

 program razvoja ekoloških produktov višje kakovosti – na območjih z velikim 
potencialom za razvoj kmetijstva se spodbuja razvoj ekološkega kmetijstva, 
skupnih predelovalnih obratov, verigo kakovostnih ekoloških pridelkov in 
produktov za potrebe zahtevnejšega trga in turizma na podeželju. Razvoj 
produktov višje kakovosti vključuje povezovanje produktov v skupne 
blagovne znemke in sheme ter enotno celostno podobo na trgu. Projekt 
vključuje tudi posodobitev in vključevanje inovativnih pristopov v živilsko-
predelovalni industriji. 
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Slika 31: Zasnova prostorskih ureditev za področje krajine – namenska raba 
prostora 
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Aktivno sodelovanje med mesti in podeželjem 
 
Krepi se sodelovanje med mesti in podeželjem, tako na področju gospodarskih 
dejavnosti – tu gre predvsem za direktno prodajo kmetijskih pridelkov, kot tudi 
na področju socialne infrastrukture – predvsem v obliki rekreacijske 
infrastrukture, terapevtskih kmetij, medgeneracijskih centrov, taborov, itd.  
 
Mesto in podeželje imata vsak svoje specifične značilnosti, zato se preprečuje 
zlivanje mest in podeželja ter nekontrolirano suburbanizacijo podeželskih naselij. 
Kakovost življenja na podeželju je primerljiva s kakovostjo življenja v mestih, saj 
je podeželje preskrbljeno z vsemi osnovnimi funkcijami in servisi. Med njimi velja 
še posebej omeniti urejene prometne povezave, dostopnost z javnim prometom, 
ter razvito telekomunakcijsko omrežje. Manjši centri na podeželju prevzemajo 
funkcije lokalnih središč z oskrbnimi funkcijami: osnovne kulturne, zdravstvene 
in vzgojno-izobraževalne ustanove, trgovina.  
 
Prav tako se veča kakovost življenja v mestih, predvsem zaradi zmanjšanja 
motornega prometa (osebni avtomobil), ter ureditvijo zelenih površin 
namenjenih rekreaciji. 
 
Projekti na področju povezovanja med mesti in podeželjem so povezani 
predvsem z dvigovanjem kakovosti družbene infrastrukture na podeželju in 
spodbujanjem gospodarskih dejavnosti in so naslednji: 

 organizacija ekoloških tržnic v lokalnih središčih; 
 ureditev infrastrukture za delovanje terapevtskih kmetij (primerne lokacije so 

v Kamniku, Ivančni Gorici, Igu, Logatcu, Polhovem Gradcu, Komendi, Vidmu, 
Velikih Laščah); 

 ureditev infrastrukture za ureditev medgeneracijskih centrov; 
 regijski centri vseživljenjskega učenja se uredijo v večjih lokalnih središčih in 

omogočajo prebivalcem lažji dostop do neformalnega izobraževanja z 
vsebinami in nalogami s področja informatike, energetike, ekološkega 
kmetijstva, turizma, gostinstva, trženja; 

 mreža neprofitnih socialnih podjetij in zaposlitveni programi se vzpostavijo v 
večjih lokalnih središčih – uvajanje neprofitnega socialnega podjetništva, ki 
preko novih alternativnih programov zagotavlja določeno število delovnih 
mest za posamezne ciljne skupine, ki so težje zaposljive (mladi, starejši 
brezposelni, invalidi); 

 projekt »zdrava regija« zagotavlja dejavnejše vključevanje prebivalcev v 
programe rekreativnih aktivnosti in preventivnega zdravstvenega svetovanja, 
promocijo zdrave hrane in zdravega načina življenja (programi rekreativnih 
dejavnosti za vse starostne skupine, osnovna rekreacijska infrastruktura na 
celotnem območju regije, promocija ekološkega kmetijstva in lokalno 
pridelane hrane in produktov, seznanjanje in vključevanje prebivalcev v 
preventivne zdravstvene programe); 

 kolesarske in pešpoti; 
 panoramska cesta. 
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Gozdarstvo: trajnostno gospodarjenje z gozdovi 
 
V LUR se bodo zagotavljali osnovni cilji gospodarjenja z gozdovi, to so 
proizvodnja kvalitetnega lesa ob zagotavljanju in ohranjanju vseh ostalih funkcij 
gozda (ekoloških, socialnih). V ta namen se bodo tudi v prihodnje uveljavljali 
trajnostni načini gospodarjenja z gozdovi (kar je v Sloveniji že dobro uveljavljena 
praksa), s čimer bodo zagotovljeni gospodarski učinki, ki se kažejo predvsem v 
proizvodnji lesa, hkrati pa bodo ohranjene naravne vrednosti gozdov kot 
najnaravnejših ekosistemov. 
 
Gozdovi pokrivajo pretežni del regije, to je približno 59%. Spodbuja se lesno 
proizvodnjo in izkoriščenje lesne biomase kot obnovljivega vira energije, vendar 
po načelih trajnostnega gospodarjenja, že uveljavljenega v slovenski gozdarski 
praksi. Gospodarjenje se usmerja v gozdove z veliko lesno zalogo (južni, dinarski 
del LUR, Polhograjsko hribovje na zahodu, Posavsko na vzhodu ter gozdnato 
obrobje Tuhinjske doline in Kamniške Bistrice na severu) ter prilagodi v 
gozdovih, ki imajo velik krajinski, ekološki, kulturni ali rekreativni pomen 
(Rožnik, Šišenski hrib in Golovec, Krim, itd.). Gozdne površine se bodo načeloma 
ohranjale v sedanjih okvirih. 
 
Trajnostno gospodarjenje z gozdom vključuje ohranjanje biološke pestrosti 
gozdnega prostora, ohranjanje in vzpostavljanje ustrezne zgradbe gozdov, 
ustrezno drevesno sestavo, zmanjšanje poškodovanosti drevja ter usklajenost 
rastlinskega in živalskega sveta. Z ohranjanjem gozdov na strminah se ohranja 
varovalne funkcije gozdov, na pretežnem delu gozdnih površin se bodo krepili 
proizvodni potenciali gozdnih rastišč in razvijale vse funkcije gozdov. Za 
omogočanje gospodarske rabe gozdov s poudarjeno lesnoproizvodno funkcijo se 
bodo zagotavljali dostopi do gozdnih zemljišč, pri čemer pa se bo odpiranje 
gozdov z gozdnimi cestami in vlakami preverjalo in usklajevalo s službami, 
pristojnimi za varstvo narave.  
 
Gozdnogospodarski posegi v gozd in gozdni prostor bodo naravnani tako, da se 
bo ohranjalo ugodno stanje vseh avtohtonih vrst v gozdnem ekosistemu. Zato se 
bodo dela v gozdu opravljala v času in na način, ki je za živalske vrste čim manj 
moteč. Pri lovnem gospodarjenju se bo vzpostavljala ustrezna številčnost divjadi, 
poleg tega pa se bo še naprej zagotavljala redna košnja košenic in gozdnih jas, s 
čimer se bo vzdrževala prehrambena baza za divjad.  
 
V podeželskih območjih, ki so tradicionalno povezana z izkoriščanjem gozda se 
vzpodbuja dejavnosti, povezane s predelavo lesa (lesna biomasa, polizdelki, 
pohištvena industrija, obrt, itd.), pri čemer se poseben poudarek nemeni tudi 
trženju in promociji (prepoznavnost, blagovna znamka, okolju prijazni postopki 
obdelave lesa itd.).  
 
Na območjih, kjer prevladuje gozd (gozdna krajina) se bodo ohranjali strnjeni 
kompleksi gozda, kakršnikoli posegi v ta prostor so nezaželeni. Na preostalih 
območjih z gozdom (gozdnata krajina) se bodo ohranjali sklenjeni kompleksi 
gozda, zlasti v predelih zaraščajočih površin pa bodo dane razvojne možnosti za 
kmetijstvo, poselitev, rekreacijo in turizem. V kmetijski krajini se bodo varovali 
gozdni otoki in gozdni koridorji. 
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Gozdovi v bližini mest in večjih naselij bodo pretežno v funkciji primestnih 
gozdov, kar pomeni možnost rabe gozda za rekreacijo, otroško igro, za povezave 
s parki ter obvodnimi in drugimi odprtimi površinami v urbani rabi. Gozdove v 
naseljih, ki imajo pomembno ekološko izravnalno in krajinsko vlogo, se ohrani in 
če je možno, vključi v zelene sisteme naselij s primernimi oblikami rekreacijske 
rabe.  
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Slika 32: Zasnova prostorskih ureditev za področje krajine – namenska raba 
prostora – varstveni režimi 
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Ohranjena narava in kulturna krajina 
 
Območje LUR je prepoznavno tudi po ohranjeni naravi in kulturni krajini. 
Krajinska območja s prepoznavnimi značilnostmi, ki so pomembna na nacionalni 
ravni, so Planinsko polje, Ljubljansko barje, Polhov Gradec, Radensko polje, 
območje Smlednika in Šmarne gore, Velika planina, širše območje Volčjega 
Potoka, ter območje Dolskega in Krumperka. Ohranjanje in razvoj krajinskih 
območij s prepoznavnimi značilnostmi, ki so pomembna na nacionalni ravni, se 
prvenstveno zagotavlja z ustreznim načrtovanjem in programiranjem.  
 
Naravne kakovosti so značilne zlasti za Kamniško Savinjske Alpe, Krim in porečje 
Ljubljanice. Naravne kakovosti se v največji možni meri ohranjajo, predvsem z 
vzdržno rabo in premišljenim poseganjem v prostor. 
 
Na območju LUR se nahajajo tudi naslednja območja izjemnih krajin: Velika 
planina, Črni vrh, Koreno, Rovte, Hotedršica, Planinsko polje, Radensko polje, 
Izvir Krke ter Velika Slevica. Izjemne krajine so območja, ki izkazuje visoko 
priozoriščno vrednost kot odraz svojevrstne zgradbe, praviloma z navzočnostjo 
naslednjih sestavin: edinstveno opredmetene rabe tal, ustreznim deležem 
naravnih prvin in posebnim naselbinskim vzorcem. Izjemne krajine se varuje z 
ustrezno rabo, na teh območjih se spodbuja ohranjanje tradicionalne parcelne 
strukture in načinov pridelovanja zaradi njihove dediščinske in prizoriščne 
vrednosti. Ohranja se tudi celovitost območij kulturne krajine, še posebej 
tradicionalno zraslost krajine z vaškimi naselbinami, ter pomembne elemente 
kulturne krajine, kot so kozolci, znamenja, kapelice, stari sadovnjaki, itd. 
 
 
Zavarovana območja narave in njihovo upravljanje 
 
46% površin v LUR je prepoznanih kot naravovarstveno pomembnih in so 
vključene v eno od varstvenih oblik (EPO, Natura 2000, območje naravnih 
vrednot, zavarovano območje). Od tega je 27% površin v regiji vključenih med 
ekološko pomembna območja, kamor se uvršča Ljubljansko barje, Krimsko 
hribovje - Menišija, Zaplana, Radensko polje, Kamniško-Savinjske Alpe, Menina 
planina, Rožnik, Šmarna gora, Rašica, Dobeno itd. Posebno varstveno območje 
Natura 2000 obsega 22% površine regije; v območje Natura 2000 je vključeno 
Ljubljansko barje, Krimsko hribovje, Kamniško-Savinjske Alpe, Menina planina, 
Šmarna gora, Planinsko polje itd. 
 
Poleg območij Nature 2000 in ekološko pomembnih območij so na območju LUR 
razglašeni oz. predlagani naslednji krajinski parki: Polhograjski dolomiti, Tivoli – 
Rožnik – Šišenski hrib, Ljubljansko barje, Šmarna gora – Grmada (predlog), 
Radensko polje (predlog).  
 
Za vsa širša zavarovana območja se pripravijo upravljavski načrti, ki z 
upravljavskimi smernicami smiselno dopolnjujejo in nadgrajujejo prostorske 
načrte. Za vsa širša zavarovana območja je uveljavljen koncept »varstvo skozi 
rabo« - ostale dejavnosti na zavarovanem območju niso prepovedane, 
nasprotno, cilje varstva okolja in ohranjanja narave se dosega prav skozi vzdržno 
rabo teh območij. Dejavnosti so – vkolikor je to potrebno, podrejene osnovnemu 
namenu zavarovanja – varstvu narave. Znotraj zavarovanih območij se oblikuje 
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cone z različnimi režimi, od doslednega varstva preko območij dopuščenega 
usklajevanja dejavnosti do prednostno razvojnih območij. 
 
Za ožja zavarovana območja so predpisani ustrezni režimi varovanja glede na 
stopnjo njihove občutljivosti. 
 
Projekti: 

 Upravljavsko-informacijska središča v obstoječih in predlaganih parkih 
(krajinski park Ljubljansko Barje, regijski park Kamniško-Savinjske Alpe, 
Polhograjski dolomiti, Radensko polje). 
 
V širših zavarovanih območjih – krajinskih parkih se ustanovi upravljavsko-
informacijske centre. Ti centri postanejo središča, v katerih se nahajajo 
strokovne službe, ki upravljajo z zavarovanimi območji, obenem pa prevzamejo 
vlogo popularizacije zavarovanih območij. V njih se obiskovalci seznanijo s 
pomembnostjo območja, varstvenimi režimi in upravljanjem območja, poleg tega 
pa lahko aktivno sodelujejo pri določenih opravilih, ki se izvajajo na 
zavarovanem območju. 
 
V že razglašenih krajinskih parkih: Polhograjski dolomiti, Tivoli – Rožnik – 
Šišenski hrib in Ljubljansko barje upravljavsko-informacijski centri prevzamejo 
vlogo promotorjev varstva in razvoja teh območij. V njihovem okviru so 
organizirane tudi raznovrstne prireditve, kot so predavanja, razstave, 
predstavitve projektov, izobraževanja, itd. 
 
V krajinskih parkih se v okviru teh centrov organizira razne dogodke (npr. 
predavanja, razstave) na katerih zainteresirano javnost obveščajo o samem 
poteku ustanavljanja zavarovanega območja, pomenu zavarovanja, razvojnih 
možnostih, ki jih ponuja zavarovano območje ter oblikah aktivnega sodelovanja 
pri upravljanju zavarovanega območja. 
 
Parki se tudi povezujejo med sabo s skupnimi projekti, ki uresničujejo temeljne 
cilje zavarovanj: varstvo narave, biotske pestrosti, ter vzdržne rabe območij. 
 
 
Turizem in rekreacija: razvoj rekreacijskih dejavnosti in infrastrukture 
 
Glede na visoko stopnjo ohranjenosti naravnega okolja v LUR se spodbuja in 
razvija turizem in rekreacija v naravnem okolju. Naravne danosti: razgiban relief, 
ohranjen gozdni pokrov, razvejana mreža vodotokov, nudijo primerno okolje za 
različne rekreacijske dejavnosti. V regiji se prednostno razvija »mehke«, vzdržne 
oblike turizma in rekreacije. Celotno območje regije se poveže z rekreacijskimi 
potmi (pohodne poti, kolesarske poti, konjeniške poti, učne poti), pri čemer se v 
največji meri izkoristi obstoječe omrežje – tako lokalne rekreacijske poti (npr. 
mrežo rekreacijskih poti v Posavju), kot tudi širše vseslovenske poti (Po poteh 
dediščine od Idrijce do Kolpe, Jantarna pot), pa tudi evropske (Transromanica, 
Evropski pešpoti E6 in E7). Rekreacijska infrastruktura se povezuje z javnim 
potniškim prometom in je dostopna vsem skupinam prebivalstva. Ob vodotokih 
se rekreacijske poti navezujejo tudi na rekreacijo na in ob vodi – predvsem ob 
Ljubljanici, Savi in Kamniški Bistrici. 
 



 

 
138 

Primarno se razvija kulturni turizem, aktivne počitnice, kongresni turizem, 
družinske počitnice na podeželju, pohodništvo in kolesarstvo, planinstvo in vodne 
športe, kampiranje, turistične kmetije, raziskovalne in umetniške tabore. 
Turistični in rekreacijski programi v celotni regiji so povezani v enotno mrežo in 
ustrezno predstavljeni širši javnosti (zbornik, turistične informacije, turistični 
portal na medmrežju ipd.). V večjih krajih so na voljo ustrezne nastanitvene 
kapacitete, razvija se tudi mladinski turizem (Ljubljana, Kamnik, Velike Lašče, 
Logatec).  
 
Zaradi kakovosti in privlačnosti tradicionalne kulturne krajine na podeželju je 
smiselno spodbujati turizem in rekreacijo tudi v povezavi s kmetijstvom na 
podeželju. Na ta način se bodo zagotavljale alternativne oblike kmetijske 
dejavnosti. V ta namen se bo spodbujalo ohranjanje tradicionalnih oblik rabe tal, 
pa tudi uveljavljanje alternativnih oblik kmetovanja, predvsem na območju 
izjemnih krajin ter na drugih območjih, ki so zavarovana oziroma predvidena za 
zavarovanje kot naravne vrednote oziroma kot območja kompleksnega varstva 
kulturne dediščine.  
 
Za potrebe razvoja turizma in rekreacije se bodo zagotavljale večje prostorske 
možnosti (dodatna zemljišča za pozidavo in rekreacijsko infrastrukturo ter druge 
ureditve) in ustreznejša komunalna opremljenost: 

 na kopališčih in območjih za vodno in obvodno rekreacijo ter v njihovih 
vplivnih območjih (Sava, Ljubljanica, Kamniška Bistrica, Sotočje treh rek – 
športno-rekreacijski, medicinski in promocijski center s široko športno-
rekreacijsko in preventivno zdravstveno ponudbo, akumulacijska jezera ob 
načrtovanih HE – Jevnica itd.), 

 na območjih smučišč in nordijskih centrov, ki jih je treba urejati kot 
večnamenska rekreativna območja z možnostjo rekreacije tudi zunaj zimske 
sezone (npr. izletništvo, pohodništvo, ipd.) ter s preprečevanjem erozije in 
drugimi prostorskimi ureditvami, s katerimi bodo ti objekti nemoteče 
umeščeni v prostor (Logatec, Medvode),  

 v historičnih mestnih jedrih in drugih naseljih s pomembnimi objekti kulturne 
dediščine (Ljubljana, Kamnik, Vrhnika, Polhov Gradec, Lukovica; Velike Lašče 
- Rašica itd.), 

 na drugih turističnih točkah in območjih, povezanih s prezentacijo kulturne 
dediščine in naravnih vrednot (Velika planina, Planinsko polje, Radensko 
polje, izvir Krke itd.), 

 v vaških naseljih in zaselkih s ponudbo turizma na kmetiji - možnosti za 
širitev kmetij za ureditev nočitvenih kapacitet in za potrebe drugih dopolnilnih 
dejavnosti, povezanih s turizmom (Videm – Dobrepolje, Kamnik, Lukovica, 
Moravče, Litija, Ivančna Gorica, Velike Lašče, Logatec, Dobrova – Polhov 
Gradec). 

 
Poleg območij za rekreacijo se investira v razvoj območij vrhunskega športa in 
organizacijo mednarodnih prireditev na področju športa. Infrastruktura za 
potrebe vrhunskega športa na področju vodnih in obvodnih športov se razvija v 
Ljubljani, na območju Tacna ter na območju novonastalega akumulacijskega 
jezera Jevnica, v Medvodah na območju Bonovca ter v Logatcu se razvija 
infrastruktura za potrebe nordijskih športov, v Komendi in na Igu pa 
infrastruktura za razvoj konjeništva in jahalnih športov.  
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Projekti: 

 sotočje treh rek – na sotočju Ljubljanice, Kamniške Bistrice in Save se uredi 
športno-rekreacijski, medicinski in promocijski center s široko športno-
rekreacijsko in preventivno zdravstveno ponudbo; na območju se uredi 
nastanitvene kapacitete in servisne objekte, območje je dostopno z javnim 
potniškim prometom; 

 veslaški center na območju novonastalega akumulacijskega jezera HE Jevnica 
– uredi se sodoben veslaški center namenjen športno-rekreativnim in 
izobraževalnim dejavnostim ter profesionalnemu veslanju; poleg veslaškega 
centra se umesti športni park z večnamenskim objektom in muzejem športa; 

 smučarski center Logatec – uredi se nove in posodobi obstoječe proge za 
alpsko smučanje, deskanje na snegu, tek na smučeh, posodobi se nordijski 
center, uredi se večnamenski objekt za namestitev in šolo smučanja; 

 tekaški in biatlonski center Medvode – uredi se stadion z večnamenskim 
igriščem, tribunami, rolkarsko in tekaško progo za potrebe rekreativnega in 
profesionalnega smučanja; 

 kolesarsko – pohodniški center in center preventivnega zdravstvenega 
svetovanja ob izviru Kamniške Bistice – v centru so na voljo potrebne 
informacije o urejenih kolesarskih in pohodnih poteh, celovita ponudba 
opreme za aktivnosti v naravi, center omogoča izposojo kolesarske opreme in 
opreme za nordijsko hojo; v centru je mogoče opraviti preventivne 
zdravstvene preglede (merjenje krvnega pritiska, sladkorja ipd.);  

 turistično-panoramska pot, ki povezuje naravne in kulturne zanimivosti in 
ekološke kmetije in poteka preko občin Kamnik, Lukovica, Moravče, Litija, 
Šmartno pri Litiji, Ivančna Gorica, Grosuplje, Dobrepolje, Logatec, Dobrova – 
Polhov Gradec, Medvode, Vodice, Mengeš, Komenda; 

 regionalna kolesarska pot ob rekah – ureditev kolesarskih poti ob rekah LUR, 
ob Savi, Kamniški Bistrici in Ljubljanici z dodatno programsko ponudbo 
(ureditev informacijskih točk, tabel ipd.); 

 konjeniški center in konjeniške poti – v Kamniku, na Rakitni in Igu se uredi 
terapevtske centre z uporabo metod hipoterapije in terapevtskega jahanja; v 
Komendi, Vodicah, Ljubljani, Igu, Litiji se razvija konjeniške centre za 
športno-profesionalno in rekreacijsko jahanje; uredi se mreža konjeniških poti 
v regiji, ki povezuje kulturne in naravne zanimivosti in turistične kmetije 
(tematske konjeniške poti povezujejo posamezna območja v občinah Kamnik, 
Domžale, Komenda, Lukovica, Litija, Vodice, Medvode, Ig, Brezovica, 
Borovnica, Škofljica, Velike Lašče, Dobrepolje, Ivančna Gorica). 

 
 
Vode: izboljševanje in ohranjanje ugodnega stanja vodotokov 
 
V celotni regiji se bo zagotavljala varnost naselij in najboljših kmetijskih površin 
pred visokimi vodami ter pri tem uveljavljalo načelo sonaravnosti. Pri tem se 
upošteva naravna dinamika vodotokov ter ohranja retencijske površine, prodišča 
in mokrišča, kar še zlasti velja za naravno ohranjene vodotoke in tiste vodotoke, 
ki imajo status naravne vrednote. Vode naj se zadržuje v povirnem delu, tam 
kjer se pojavljajo in v naravnih retencijskih površinah (ki so najpogosteje tudi 
mokrišča). Pri urejanju vodotokov se oblikujejo naravno oblikovane struge in 
obrežja. 
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Redno vzdrževanje vodotokov bo še naprej usmerjeno k vzdrževanju vodnega 
režima ob uporabi sonaravnih ureditev obrežij in vodnih objektov, ki se bodo 
redno obnavljali.  
 
Skrb za ohranjanje količine in kakovosti zajetih ter nezajetih vodnih virov bo tudi 
v prihodnosti vključevala nadzor nad uresničevanjem režimov vodovarstvenih 
območij, zlasti pa urejanje sistemov za odvajanje in čiščenje odpadnih voda. S 
tem se bodo ohranjale možnosti za izkoriščanje še neodkritih in nezajetih vodnih 
virov in toplih izvirov, ki bodo v prihodnosti lahko povečali razvojne potenciale za 
rekreacijo, turizem, poselitev.  
 
Na območju LUR je danes v prvem kakovostnem razredu le Kamniška Bistrica v 
zgornjem toku. Ostali vodotoki se večinoma uvrščajo v 2.-3. kakovostni razred, 
negativni izjemi sta spodnji tok Ljubljanice in Kamniške Bistrice pred izlivom v 
Savo, ki se uvrščata v 3.-4. kakovostni razred ter Logaščica, ki je v 4. 
kakovostnem razredu.  
 
Z zmanjšanjem onesnaževanja iz kmetijstva, izgradnjo čistilnih naprav in 
zmanjšanjem neprečiščenih izpustov se izboljša kakovost vodotokov. Vodotoke 
se v največji možni meri pušča v naravnem stanju, kanalizirane vodotoke se, kjer 
je to mogoče, renaturira. Za zagotovitev poplavne varnosti v poseljenih območjih 
so zgrajeni zadrževalniki, nasipi in zagotovljene zadostne retencijske površine, 
kamor se razliva voda. 
 
Pri posegih v vodotoke se v čim večji meri ohranja prvobitnost prostora in 
njihovo morfologijo, v vodni in obvodni svet se posega le izjemoma, kadar je to 
potrebno zaradi izboljšanja zatečenega stanja, oziroma zaradi varstva pozidanih 
območij pred poplavami, ohranja se prehodnost naravnih koridorjev, predvsem 
dolin in poplavnih območij, ter preprečuje posege v poplavna območja in naravno 
dinamiko kraških voda. 
 
Na vodotokih – predvsem na Savi, Ljubljanici in Kamniški Bistrici, se razvija 
infrastruktura za potrebe rekreacije, kjer je to mogoče se ponovno oživlja 
plovba, v izobraževalno-turistično-rekreacijske namene se izkoristijo tudi 
mlinščice (npr. na Kamniški Bistrici). 
 
 
Območja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter razvrednotena 
območja  
 
Na območju LUR se nahajajo plazovita, erozijska in poplavna območja.  
 
Območja, ki jih ogrožajo poplave je treba v čim večji možni meri prepustiti 
naravni dinamiki voda in si prizadevati za postopno umikanje ranljivih dejavnosti 
iz teh območij ter preprečiti njihovo nadaljnje širjenje. Poplavno ogrožena 
območja so: rob Ljubljanskega barja, bregovi Save, Ljubljanice, Kamniške 
Bistrice, Pšate, Rače, Radomlje, Stiški potok, Višnjica, Veliki potok, Bičje, 
Grosupeljščica, Podlomščica, Iščica, Iška, Borovniščica, Prušnica, Horjulka in 
Gradaščica.  
 
Verjetnost pojavljanja plazov je največja na območjih in v neposredni bližini 
obstoječih plazov, na strmih pobočjih s slabo stabilno in nestabilno geološko 



 

 
141 

podlago ob veliki količini padavin. Ta območja so na območju občine Kamnik 
(Tunjiško gričevje, Tuhinjska dolina, Jasovnik), Komenda (Komendska Dobrava, 
Komendski Boršt), Lukovica (Reber, V lazu, Loke, Razbor, Velika Jelniška 
gmajna, Mala Jelniška gmajna, Medvednik), Moravče (Moravška dolina), Litija 
(Hrastov hrib, Sušje, Tepe, Širjevec, Polšniški hrib, Žerjavica), Šmartno pri Litiji 
(Gradišče pri Litiji, Grmada, Gozd-Reka, Jastrebnik, Ščit), Ljubljana (Golovec, 
Zadvorski hrib, Šišenski hrib), Dobrova-Polhov Gradec, Horjul in Medvode 
(Polhograjsko hribovje), Logatec in Vrhnika (Smrekovec, Smrečje). Vkolikor je 
potrebno, zaradi varstva ljudi in njihovega premoženja, se z ustreznimi ukrepi 
zagotovi stabilnost na teh območjih, sicer pa se dejavnosti, ki bi bile ogrožene 
zaradi plazov in erozije, umika iz teh območij. 
 
Evidentirati in sanirati je treba tudi razvrednotena območja, predvsem 
odlagališča odpadkov, kamnolome, gramoznice, pa tudi regulacije vodotokov, 
goloseke, gozdne prometnice, smučišča. 
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16.5 Zasnova prostorskih ureditev in usmeritve na področju 
energetike 
 
 
16.5.1 Izhodišča zasnove28 
 
Usmeritve iz hierarhično nadrejenega prostorskega akta in prostorsko 
odgovarjajočih dokumentov 
 
Ne glede na prostorsko raven naj bi razvoj energetskega sektorja znotraj 
Evropske unije potekal na način, ki bo prispeval k dosegi cilja 20-20-20 do leta 
2020: 20 % prihranjene energije, 20 % manj emisij toplogrednih plinov, 20 % 
rabe obnovljivih virov energije v celotni porabi energije in 10 % rabe biogoriv v 
prometu. Da bo cilj dosežen, se morajo države s pomočjo obsežnega EU 
financiranja in lastnimi investicijami usmeriti v ukrepe, kot so zmanjšanje uvoza 
nafte in plina, uporaba trenutno gospodarsko uspešnih tehnologij OVE in njen 
nadaljnji razvoj, ukrepi učinkovite rabe energije, odpiranje zelenih delovnih mest 
in drugi. Od dokumentov višje ravni je potrebno pri razvoju energetike 
upoštevati tako dokumente energetskega kot prostorskega sektorja. Energetski 
zakon, nazadnje dopolnjen leta 2008, zahteva takšno ravnanje, da se zagotovijo 
pogoji za varno in zanesljivo oskrbo uporabnikov z energetskimi storitvami po 
tržnih načelih, načelih trajnostnega razvoja, ob upoštevanju njene učinkovite 
rabe, gospodarne izrabe obnovljivih virov energije ter pogojev varovanja okolja 
(2. člen). Podrobnejše usmeritve so podane v nacionalnem energetskem 
programu, tematskih programih in v prostorski politiki. 
 
Nacionalni energetski program (2004), ki naj bi bil v letu 2009 nadomeščen z 
novim, predpostavlja zanesljivo, konkurenčno oskrbo z energijo in varstvo 
okolja. Za zanesljivo oskrbo energije se bo med drugim ohranjalo proizvodnjo 
električne energije v NEK, povečalo delež HE pri proizvodnji električne energije in 
izboljšalo konkurenčnost proizvajalcev. Locirale se bodo potrebne 90-dnevne 
rezerve nafte in naftnih derivatov in uvedli sebodo ukrepi za spodbujanje rabe 
OVE in soproizvodnje. Za konkurenčnost oskrbe sta državna in lokalna skupnost 
dolžni izvajati GJS oskrbe z energijo učinkovito, z vključitvijo v mednarodne 
projekte in s subvencijami spodbujati domači razvoj in raziskave za URE ter 
potrošnike dodatno varovati z aktivnostmi nevladnih organizacij. Za dosego ciljev 
varstva okolja je potrebno izdelati lokalne energetske koncepte, spodbujati 
sisteme daljinskega ogrevanja in hlajenja, obdavčiti fosilna goriva za ogrevanje, 
vključevati trajnostno ravnanje z energijo v izobraževalni proces, vzpostaviti 
institucionalni okvir države za izvajanje URE in OVE ter sodelovanje z nevladnimi 
organizacijami. Te usmeritve so podrobneje razdelane v programih29. Na primer, 

                                                 
28 V tem regionalnem prostorskem načrtu je energetika obravnavana širše, zato so poleg energetskih omrežij 
obravnavane tudi druge vsebine. Omrežja in njihova izvedba so predmet nacionalnega in občinskega 
načrtovanja tako po energetskem kot po prostorski zakonodaji, zato se na regionalni ravni posvečamo 
predvsem osveščevalskim ukrepom, ukrepom učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov. To je tudi v 
skladu s predlogom pokrajinske zakonodaje (ZPOK, 2007, 13. člen), ki med naloge regionalnega pomena 
uvršča tudi izdelavo energetskega koncepta pokrajine, pri čemer bo pokrajina zadolžena za koordinacijo 
lokalnih energetskih konceptov in izvajanje programov uveljavljanja rabe obnovljivih virov energije in njene 
učinkovite rabe. Energetska zasnova regije je predvidena tudi po Strategiji prostorskega razvoja Slovenije 
(2004, str. 47). 
 
29 Med navedene programe uvrščamo Nacionalni akcijski načrt za učinkovito rabo energije (NANUNE, 2007), 
Operativni program za izrabo lesne biomase kot vira energije (OP ENLES 2007 – 2013), Operativni program za 
okoljske in prometne infrastrukture 2007 - 2013 (2007), Operativni program zmanjšanja emisij toplogrednih 
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po Operativnem programu za izrabo lesne biomase lahko k ciljem energetske 
politike prispevamo s povečano rabo lesa v modernih individualnih, skupinskih in 
industrijskih kurilnih napravah za ogrevanje, procesno toploto in proizvodnjo 
električne energije. Operativni program za okoljske in prometne infrastrukture 
predlaga naslednja investicijska področja: energetsko sanacijo in trajnostno 
gradnjo stavb v javnem sektorju, povečanje URE v vseh sektorjih, sodobne 
distribucijske sisteme za energetsko oskrbo s poudarkom na uporabi OVE in 
soproizvodnji. Izvesti je treba demonstracijske in vzorčne projekte, intenzivno 
osveščanje, informiranje, usposabljanje in energetsko svetovanje. Po Resoluciji o 
nacionalnih razvojnih projektih naj bi država investirala v projekte trajnostne 
energije in energije vodika, modernizacijo električnega omrežja in gradnjo novih 
energetskih zmogljivosti.  
 
Od dokumentov prostorske politike je najpomembnejša Strategija prostorskega 
razvoja Slovenije (2004), ki v poglavju razvoj gospodarske infrastrukture podaja  
naslednje usmeritve za razvoj energetskega sektorja: 
 
a) Energetski sistem: 
− upoštevanje načel vzdržnega prostorskega razvoja, omejenosti virov in 

možnosti njihove izrabe pri oskrbi z energijo, 
− kakovostna, ekonomična in zadostna oskrba z energijo v vseh regijah, mestih 

in naseljih, 
− varna in zanesljivo preskrba, dosežena z dograditvijo in vključitvijo v 

evropska omrežja - diverzifikacija dobav, 
− načrtna diverzifikacija primarnih virov energije, 
− usklajenost in dopolnjevanje posameznih sistemov, ki so čim manj občutljivi 

na napake človeka ali posledice naravnih nesreč, 
− varstvo bivalnega in drugega okolja ter izboljšanja kakovosti prostora – 

varčna raba prostora - infrastrukturo se razvija v skupnih koridorjih, katerih 
število naj bo čim manjše, 

− upoštevanje značilnih naravnih prvin pri načrtovanju energetskih koridorjev, 
na primer gozdnega roba, podnožja pobočij, 

− izraba domačih virov in prednostna raba OVE in SPTE, ki prispeva k 
zmanjševanju emisij prahu in TGP, 

− URE kot trajna razvojna usmeritev pri gospodarjenju in načrtovanju 
novogradenj, prenovi in sanaciji in 

− konkurenčnost na trgu z energijo, varstvo potrošnikov in vzgoja prilagodljivih 
porabnikov energije.  

 
b) Obnovljivi viri energije in URE: 
− prednostna raba OVE pred fosilnimi viri, nadomestitev uvoženih fosilnih goriv 

z rabo tehnoloških in gospodarsko izkoristljivih potencialov OVE, 
− medresorsko sodelovanje zagotavlja pripravo programov in pogoje za 

učinkovito rabo energije, 
− energetsko učinkovito urbanistični načrtovanje in arhitekturno oblikovanje pri 

umeščanju objektov, sistemih poselitve in energetsko varčnih oblik gradnje, 
− spodbujanje soproizvodnje in sistemov daljinskega ogrevanje. 
 
c) Elektroenergetski sistem: 

                                                                                                                                                         
plinov do leta 2012 (2007, v pripravi), Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje (2007 - 2013), 
Indikativni razvojni načrt energetskega sektorja (2005) in druge.  
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− prioritetna obnova, posodobitev, ekološka sanacija proizvodnih objektov, 
− načrtovanje objektov OVE z upoštevanjem učinkovitosti izbranega sistema, 

prostorske, okoljske in družbene sprejemljivosti, 
− nadaljevanje gradnje HE na reki Savi, 
− nadomestitev agregatov v obstoječih TE s sodobnejšo, čisto tehnologije, 

načrtovanje novih TE ob obstoječih TE, v bližini, ob razpoložljivih vodih, 
potencialna soproizvodnja, 

− ohranjanje proizvodnje v JEK, 
− obnova, sanacija, gradnja omrežja in krepitev interkonekcijske povezave s 

sosednimi državami, prehod 220kV na 400kV napetostni nivo, 
− stabilna, zanesljiva in kvalitetna oskrba naselij z obnovljenim in dograjenim 

110 kV omrežjem, 
− združevanje elektroenergetskih koridorjev z ostalimi infrastrukturnimi 

koridorji, na pozidanih, stanovanjskih območjih, na območjih kulturne 
dediščine in drugih kakovosti bivalnega in naravnega okolja se daje prednost 
pokablitvi. 

 
č) Plinovodni sistem: 
− povečanje pretočne fleksibilnosti, gradnja dodatnih plinovodov in plinovodnih 

zank – krepitev plinovodne zmogljivosti, da se poveča prenosne zmogljivosti 
in omogoča razpoložljivost na lokacijah s predvideno večjo rabo, 

− zagotovitev skladiščnih prostorov za plin, 
− usklajeno načrtovanje prenosnega in distribucijskega plinovodnega omrežja, 
− maksimalna funkcionalna navezava evropskih koridorjev na slovensko 

energetsko in urbano omrežje za potrebe vključevanja v evropske integracije. 
 
d) Naftno gospodarstvo: 
− zagotavljanje zadostnih rezerv naftnih derivatov in njihov varen transport, 
− do izgradnje lastnih kapacitet za hrambo nafte in njenih derivatov, tudi v 

Zalogu, se te zagotavlja z najemom skladiščnih prostorov v sosednih državah, 
− načrtovanje naftovodnih koridorjev v primeru zagotavljanja javnih koristi v 

prostorskem razvoju. 
 
e) Komunalna energetika: 
− daljinsko ogrevanje v urbanih naseljih,  
− pregled in izraba potenciala za soproizvodnjo. 
 
Po Prostorskem redu Slovenije (2004) je potrebno infrastrukturne sisteme 
načrtovati tako, da so uravnoteženi glede na obstoječo in načrtovano poselitev, 
usklajenimi z ostalimi obstoječimi in načrtovanimi infrastrukturnimi sistemi ter da 
tvorijo sklenjeno in funkcionalno povezano omrežje. 
 
 
Medsebojni vplivi in povezave z območij sosednih regij 
 
Slovenija je še vedno odvisna od uvoza fosilnih goriv, zlasti zemeljskega plina, 
nafte in naftnih derivatov. Od obsega rabe OVE in ukrepov URE je odvisno, ali se 
bo odvisnost od uvoza še povečevala ali zmanjševala. Na evropski ravni se 
načrtujejo večji infrastrukturni objekti, kot sta Nabucco in Južni tok, ki naj bi 
potencialno šli preko Slovenije, vendar do končnih odločitev še ni prišlo. Italija bo 
gradila nove jedrske elektrarne, odprto je vprašanje gradnje slovenske jedrske 
elektrarne dve oziroma prenove obstoječe jedrske elektrarne. Slovenija ima 
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možnosti, ki jih deloma že uresničuje, da postane pomemben akter, investitor in 
pospeševalec razvoja energetike na jugovzhodnih trgih Evrope, kar ponuja nove 
gospodarske izzive tudi za Ljubljansko urbano regijo. V Avstriji bodo nadaljevali s 
povečanjem rabe OVE in lastne samooskrbnosti. Zgrajene bodo nove povezave s 
sosednimi državami, ki bodo omogočile večje kapacitete za trgovanje s presežki 
električne energije. Z izgradnjo hidroelektrarn na srednji Savi in zmanjšanjem 
rabe energije Ljubljanska urbana regija zmanjša energetsko odvisnost od 
sosednih slovenskih regij. Z Ljubljano kot središčem države in glavnimi stičišči 
energetskih vodov predstavlja LUR sedaj in v prihodnje hrbtenico slovenskega 
energetskega omrežja. 
 
 
Ocena stanja, značilnosti in teženj dosedanjega prostorskega razvoja 
 
Analiza regionalne oskrbe z energijo je pokazala, da je regija dokaj dobro 
preskrbljena s posameznimi energetskimi viri, vendar med občinami obstajajo 
tudi velike razlike. V pozitivnem smislu oskrbe izstopa Mestna občina Ljubljana s 
primestnimi občinami in Domžale. Slabša je oskrbljenost izrazito podeželskih 
občin, na primer Dobrepolja, Velikih Lašč, Litije, Moravč, Ivančne Gorice, Iga, 
Dobrove – Polhovega Gradca, do katerih se infrastrukture največkrat ne gradi 
zaradi neekonomičnosti in premajhnega števila potencialnih odjemalcev.  
 
Trenutno so v regiji prisotne naslednje slabosti oskrbe z energijo: 

 centralizirano odločanje o gradnji večjih proizvodnih objektov na državni 
ravni, 

 potencialna gradnja EU energetskih koridorjev (električni vodi, plinovodi, 
naftovodi), 

 naraščajoča poraba električne energije, 
 zastarelo oziroma preobremenjeno distribucijsko omrežje za električno 

energijo na nekaterih razdelilnih transformatorskih postajah (RTP-jih), na 
primer Kočevje, Vrhnika, 

 kurilno olje kot prevladujoč vir za ogrevanje v podeželskih občinah, 
 prevelika raba in izguba toplote za ogrevanje objektov zaradi slabe izolacije, 

načina gradnje in uporabe materialov, 
 slabo izkoriščanje lokalnih potencialov za proizvodnjo energije, 
 nerentabilnost, premajhna dobičkonosnost projektov ogrevanja z biomaso 

oziroma drugih projektov rabe obnovljivih virov energije za proizvodnjo 
električne energije in toplote, 

 slabo izvajanje ukrepov za učinkovito rabo energije s strani občin in 
individualnih uporabnikov zaradi nizke stopnje osveščenosti, 

 nizka osveščenost o URE in OVE tako s strani velikih porabnikov kot tudi 
individualnega porabnika (poraba, gradnja) in 

 naraščajoča raba fosilnih goriv v prometu prinaša povečanje emisij TGP.  
 
Problemi investitorjev v energetske objekte sicer niso nujno regionalno specifični, 
vendar vseeno vplivajo na izvedbo projektov. Neupoštevanje državnih prioritet 
na lokalni ravni, neusklajenost razvojnih programov, politik in želja investitorjev, 
odsotnost regionalnega in lokalnega energetskega načrtovanja vsi vplivajo na 
umeščanje novih proizvodnih in linijskih objektov v prostor. Zaradi okoljskih 
zahtev, počasnih upravnih postopkov, zahtev lokalnih skupnosti, neusklajenosti 
prostorskih podatkov (topografske karte, katastri ...), zahteve lokalnih skupnosti 
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za spremembo tras, nerešena lastniška vprašanja prav tako otežijo in 
podaljšujejo gradnjo. Problematično je tudi razmerje med javnim in zasebnim, 
saj je postopek za objekte, ki niso gospodarska javna služba drugačen. 
 
 
Priložnosti energetskega razvoja 
 
Energetika postaja ena izmed vodilnih politik 21. stoletja, ki pogojuje tudi razvoj 
ostalih. Glede na problematiko podnebnih sprememb in oskrbo z energijo se 
področju namenja veliko pozornosti, posledično tudi veliko sredstev tako na EU 
kot na državni ravni. Ker regija leži na stičišču energetskih vodov, ker so v njem 
vodilne raziskovalne institucije in ker je v njem zaradi funkcij, ki jih opravlja, tudi 
največja raba energije, tako obstajajo idealni pogoji, da regija postane pri oskrbi 
zgled tudi za druge. 
 
Od obnovljivih virov energije imajo največje potenciale za izrabo voda, sonce in 
lesna biomasa, pogojno tudi veter in geotermalna energija. Za izrabo vode, 
konkretneje reke Save, je država že podelila koncesijo za izgradnjo osmih 
hidroelektrarn, hidropotencial je prisoten in deloma izrabljen tudi na manjših 
rekah, kot je na primer Kamniška Bistrica. Potenciali sončne energije so največji 
na najbolj osončenih višji predelih, zahodni del Posavskega hribovja, Krim, 
Mokrc, ki v zimskem času niso izpostavljeni megli, v celotnem jugovzhodnem 
delu regije in manjšemu delu Ljubljanske kotline. Izraba sončne energije je 
odvisna še od mikrolokacije, cene tehnologij, ki je za fotovoltaiko trenutno še 
nekonkurenčna, in problema shranjevanja električne energije. Primernejša in 
ekonomsko ugodnejša je raba sončne energije za oskrbo s toploto.  
 
Na podlagi metodologije Gozdarskega inštituta Slovenije in Zavoda za gozdove 
Slovenija imajo najboljše možnosti za izrabo lesne biomase občine Borovnica, 
Dobrepolje, Ig, Ivančna Gorica, Litija, Logatec, Lukovica, Šmartno pri Litiji in 
Velike Lašče. Pri izrabi lesne biomase je potrebno upoštevati problem 
rentabilnosti, negotovost subvencij, upad razpoložljivosti lesne biomase, 
nestabilno dolgoročno tržno ceno, visoke začetke stroške projektov ter konflikte 
med različnimi uporabniki. Potenciali za izkoriščanje vetra so minimalni in jih 
najdemo le na skrajnih severnih (Velika planina, Menina planina) in južnih 
planotah (Krim, Mokrc), kjer veter dosega povprečne hitrosti večje od 3 m/s, kar 
je še ugodno za izkoriščanje. Geotermalna energija v Ljubljanski kotlini 
predstavlja 5 % slovenskih virov, v LUR so to območja na Ljubljanskem polju in 
na Barju v velikosti 600 m2. Glede na analize so te viri primerni bodisi za 
ogrevanje industrijskih in stanovanjskih hiš v primeru temperature vira nad 
25 °C bodisi za ogrevanje rastlinjakov in ribogojnic v primeru temperature pod 
25 °C. 
 
Veliko priložnosti ima regija za uveljavitev učinkovite rabe energije v 
industrijskem, storitvenem sektorju kot tudi pri individualnem uporabniku, saj 
ima zaradi ugodne lege in funkcij, ki jih opravlja, na voljo znanje, človeške vire 
in finančna sredstva. Tudi fizičnogeografske značilnosti omogočajo uresničitev 
projektov razvoja javnega prometa, ki bodo skupaj z ukrepi pri gradnji in 
osveščanjem prebivalstva prinesli nove prihranke, zmanjšanje emisij in 
obremenjevanja okolja. V regiji so prisotne številne raziskovalne institucije, kar 
pomeni razvoj in dostop do najnovejših tehnologij in materialov. 
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16.5.2 Zasnova razvoja energetskega področja 
 
 
Cilji razvoja 
 
Na področju energetike naj akterji v LUR delujejo v smeri doseganja zanesljive 
oskrbe z električno energijo, učinkovite rabe energije, ki naj postane način 
življenja vseh prebivalcev in zaposlenih v regij, optimalne in trajnostne izrabe 
lokalno prisotnih obnovljivih virov energije in zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov. Za dosego tega je potrebno optimizirati regionalno samooskrbo z energijo 
ter vzpostaviti učinkovito lokalno energetsko načrtovanje, nadgrajeno z 
regionalnim energetskim načrtovanjem, kar omogoča sodelovanje občin pri 
reševanju energetski vprašanj in bolj učinkovito izvajanje projektov. 
 
 
Proizvodnja električne energije 
 
V regiji je zgrajenih približno 800 MW nove inštalirane moči, od tega bodo 
340 MW prinesle nove hidroelektrarne na srednji Savi (Tacen, Gameljne, 
Šentjakob, Zalog, Jevnica, Kresnice, Ponoviče in Renke). Hidroelektrarne na 
srednji Savi bodo povezale objekte na zgornji in spodnji Savi v sklenjeno verigo, 
celoten projekt naj bi bil zaključen leta 2030. Večina elektrarn je rečnega tipa – 
pogonski objekt je del pregradnega objekta, hidravlični padec predstavlja 
geodetska višina med gladino v akumulaciji in spodnjo vodo pod pregrado. Z 
izgradnjo elektrarn bo regija pridobila veslaške športno-rekreativne površine na 
akumulaciji HE Jevnica, sonaravno urejene brežine, ki bodo opravljale 
protipoplavno funkcijo, potrebno je omogočiti prehodnost jezov za lokalni 
promet, kolesarske steze in sprehajalne poti. Poleg prednosti gradnja 
hidroenergetskih objektov pomeni večjo obremenitev za okolje, zato je potrebno 
biti pri umeščanju objektov v okolje potrebno upoštevati nosilnost okolja in 
aktivno sodelovati s prebivalstvom.  
 
V TE-TOL se izvede prenova agregata, od razmer na svetovnem trgu in cene 
goriv je odvisno, ali se vztraja na premogu, pomešanem z lesno biomaso, ali se 
preide ne zemeljski plin. Trenutne napovedi govorijo v prid premoga, ki naj bi bil 
dolgoročno cenovno ugodnejši. Zemeljski plin se kot dodatni energent izkorišča v 
primeru objektov za soproizvodnjo, lociranih v mestnih okoljih, kjer distribucijsko 
omrežje že obstaja. Ena izmed takšnih enot je Količevo Karton, kjer se 
predvideva 25 MW novih inštaliranih moči.  
 
Poleg večjih proizvodnih objektov so zgrajeni številni manjši, ki izrabljajo lokalne 
vire in oskrbujejo lokalne odjemalce, zlasti manjše HE, fotovoltaične elektrarne 
na industrijskih objektih in stavbah javnega sektorja ter bioplinarne na 
kmetijskih območjih. Večji obseg in hitrejšo izvedljivost se zagotovi s 
subvencijami, pridobljenimi evropskimi sredstvi, uporabo obstoječih tehnologij in 
razvojem novih, pri čemer se daje prednost domačim ponudnikom. 
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Oskrba z električno energijo 
 
Prenova distribucijskega omrežja za električno energijo poteka v sodelovanju 
Elektra Ljubljana in lokalnih skupnosti, kar pospeši odpravo šibkih točk 
prenosnega in distribucijskega omrežja, ki deluje brez izpadov. Zaradi 
povečanega obsega lokalnih proizvajalcev je potrebno dati poudarek poleg 
regionalnega distribucijskega omrežja tudi zanesljivemu lokalnemu omrežju. 
 
Stičišče glavnega distribucijskega omrežja je v Beričevem, na katerega se 
navežeta oba nova voda (2x400 kV Beričevo-Krško, 2x110 kV Beričevo-Zasavje). 
Vod 2x400 kV Beričevo – Krško bo omogočil oblikovanje notranje 400 kV 
prenosne zanke, kar bo povečalo zanesljivost prenosna električne energije iz 
delov, kjer se ta proizvaja, v porabniška področja in bo poleg oskrbe iz RTP 
Podlog zagotovljena še oskrba iz Krškega. Obstoječi 220 kV vod Divača – Podlog 
je zamenjan z novim 2x400 kV, zaključena je zanka okrog Ljubljane. Zgrajenih je 
devet novih 110 kV vodov:  

− nadzemni: Polje – Vič (2010-2012), Grosuplje – Trebnje (2009-2011), Kleče – 
Litostroj (2009-2010), Kamnik – Visoko (2015-2016), Beričevo - Trbovlje 

− kabliran: Šiška – Litostroj (2009), Šiška – Tobačna, Vrtača - PCL in PCL - TE-
TOL (2009-2011), Litostroj – Bežigrad (2016-2018). 

 
Z izgradnjo voda 2x110 kV Beričevo - Trbovlje bo zagotovljena ustrezna 
napetostna podpora za vzhodne dele regije (napajanje RTP 110/20 kV Litija), 
omogočena vključitev srednjesavske verige HE v sistem ter izboljšanja 
zanesljivost napajanja Ljubljane, Dola pri Ljubljani, Litije in Šmartnega pri Litiji. 
Daljnovod DV (KBV) 2 x 110 kV Toplarna – Polje – Beričevo povezuje proizvodni 
vir in zagotavlja dvostransko napajanje RTP. Poleg večjih projektov potekajo še 
rekonstrukcije sekundarnih sistemov, na primer obnova sekundarne opreme v 
220 in 110 kV transformatorskih poljih T211 in T212 v RTP Beričevo. V MOL se 
do leta 2020 predvideva gradnja okrog desetih novih RTP-jev za zanesljivejše 
napajanje mesta Ljubljana brez večjega regionalnega pomena. 
 
Z investicijami v objekte distribucijskega omrežja se poveča razpoložljivost moči 
v določenih točkah, kar omogoča priključitev novih odjemalcev, izboljšanje 
napetostnih razmer in zagotovitev dobave kakovostne električne energije. 
Namesto gradnje velikega števila transformatorskih postaj se prednostno 
investira v manjše število transformatorskih postaj večjih in velikih instaliranih 
moči za napajanje stanovanjskih sosesk in obrtno-industrijskih con, kar povzroči 
manjšo porabo prostora.  
 
Zgrajene oziroma prenovljene so naslednje 110/20 kV razdelilno-
transformatorske postaje: 

− gradnja: Mengeš z vključitvami, 110/10(20) kV Litostroj (2008 - 2009), 
Trnovo, Iv. Gorica z vključitvami (2010 – 2011), PCL Vrtača (Tobačna, 2010 - 
2012), TE-TOL (izvedba odvisna od prenove, dograditve TE), Krka (2011 – 
2012), Brdo (Kozarje, 2014 – 2016), Vižmarje z vključitvami (2015 - 2016) in 
Vevče (2016 – 2018) 

− prenova: Šiška (KB Litostroj), Kamnik (DV Mengeš), Trebnje (DV Iv. Gorica; 
2008-2009), Domžale (DV Mengeš), 110/10(20) kV Center (3 TR), Ribnica 
(izgradnja polja TR2; 2009 - 2010) in Bežigrad (2009 – 2011). 
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Oskrba s toploto 
 
Na podlagi dograditve TO Moste in TO Šiška Energetika Ljubljana razširi 
vročevode v dosedaj nepokrite dele Ljubljane, na primer v Vič in Koseze. V 
Grosuplju je razširjeno omrežje za daljinsko ogrevanje na celotno naselje, 
kotlovnica je na lesno biomaso. Omrežja za daljinsko ogrevanje so vzpostavljena 
še v Domžalah, Vrhniki, Logatcu, Kamniku, Litiji, Brezovici in Ivančni Gorici. V 
občinah Kamnik, Ig, Lukovica, Moravče, Logatec, Litija, Šmartno pri Litiji, 
Ivančna Gorica, Videm, Velike Lašče in Borovnica se za oskrbo s toploto 
uporablja lokalno prisotno lesno biomaso, občine z večjim številom odjemalcem 
in gostejšo poselitvijo (Ljubljana, Trzin, Dobrova, Medvode, Vodice, Domžale, 
Mengeš) se ogrevajo s pomočjo zemeljskega plina. Za izrabo lesne biomase se 
vzpostavi regionalni trg, ki zagotavlja zadostne količine vira. Začetna 
investicijska sredstva deloma zagotovi država s subvencijami, deloma zasebni 
sektor. Za ogrevanje sanitarne vode se spodbuja rabo sončne energije zlasti pri 
individualnih uporabnih ter manjših večstanovanjskih in javnih objektih. Kjer 
obstaja potencial (lesnopredelovalni obrati …), se izdela analize vzpostavitve 
SPTE oziroma trigeneracije, s katero se zagotovi lokalno omejeno oskrbo s 
toploto, hladom in električno energijo. Oskrbo s toploto se optimizira s prenovo 
starejših, slabo izoliranih objektov, uporabo ustreznih materialov pri 
novogradnjah, zamenjavo neučinkovitih sistemov za ogrevanje pri individualnih 
uporabnikih, pravilno toplotno izolacijo in drugimi ukrepi.  
 
 
Oskrba z zemeljskim plinom 
 
Gradnja plinskega omrežja poteka po načrtih, s tem da izgradnjo določenih 
krakov, na primer kraka M5 Vodice – MRP Jarše (Ljubljana) – Novo mesto in 
kraka proti Idriji, pogojuje zanesljivost in cena oskrbe oziroma uporaba drugih 
lokalno prisotnih virov. Zgrajena sta dva nova kraka M2/1 Trojane – Vodice in 
M3/1 Šempeter pri Novi Gorici – Ajdovščina – Vodice, ki okrepita slovensko 
prenosno omrežje.  
 
V primeru gradnje plinske enote TE-TOL se zgradi dodatno napajanje 
obstoječega prenosnega omrežja in izgradnja MRP TE-TOL v Mostah, R52 pa od 
načrtovanega prenosnega plinovoda M5 v Klečah do načrtovane MRP TOŠ v Šiški. 
Investicije v nove proizvodne vire zemeljskega plina niso predvidene, potekajo 
raziskave tehničnih in ekonomskih možnostih za gradnjo skladišča zemeljskega 
plina. Distribucijsko omrežje se širi glede na potrebe občin, vendar naj se zaradi 
uvozne odvisnosti omejijo strogo na predele, ki so v bližini obstoječih vodov in 
gosto poseljeni, kar omogoča enostavnejši priklop na omrežje in zagotavlja 
ekonomičnost ukrepa. Širitve bodo opravljene v še nepokritih predelih Ljubljane, 
v občinah Brezovica, Dobrova – Polhov Gradec, Ig, v manjši meri še v Dolu pri 
Ljubljani in v Škofljici. Zemeljski plin se primarno uporablja v gospodinjstvih za 
ogrevanje (sanitarna vode) in kuho, kot dopolni energent v soproizvodnji ali 
trigeneraciji in pogojno kot glavni energent v primeru izgradnje plinsko-parne 
enote. 
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Oskrba z nafto in naftnimi derivati, alternativnimi gorivi v prometu 
 
Za zagotovitev zanesljive oskrbe in za zmanjšanje občutljivosti na nestabilnost 
trga z nafto in naftnimi derivati ter v skladu z direktivami Evropske unije se 
zagotavlja zadostne rezerve naftnih derivatov ter njihov varen transport. 
Skladišče za hrambo nafte in njenih derivatov v Zalogu je razširjeno, nekatere 
občine, na primer Ivančna Gorica, so vezane na skladišča izven regije. Za 
učinkovitejšo oskrbo z nafto se zgradi bencinske črpalke v občinah, ki so sedaj 
brez, to so Dobrepolje in Šmartno pri Litji. V Log Dragomeru črpalka ni nujna, saj 
je zadostno število bencinskih servisov v sosednih občinah. Izbrane večje 
bencinske servise se dopolni z možnostjo oskrbe s plinom kot pogonskim 
gorivom, dolgoročno je na večini bencinskih črpalk možna oskrba z biogorivom. 
Manjši delež teh goriv je proizveden v regiji. Zlasti v urbanih predelih je potrebno 
zagotoviti mesta, kjer se napolni električna (plug-in) vozila. 
 
 
Ukrepi učinkovite rabe energije 
 
Ukrepi učinkovite energije se izvedejo tako v industrijskih in storitvenih 
dejavnostih, kot tudi v gospodinjstvih. Energetsko potratna podjetja se osvešča 
in sanira s pomočjo državnih subvencij in v okviru EU projektov, v katere se 
nekatera vključijo kot pilotni primeri. Zaradi skromnega obsega državnih 
subvencij se vzpostavi regionalni sklad za prenovo individualnih objektov tako v 
gradbenem (izolacija, okna…) kot v energetsko-oskrbnem smislu (kotlovnice, 
kolektorji …). Država in regija zagotovita prenovo potratnega stavbnega fonda 
javnega sektorja, predpisana je obvezna obnova večstanovanjskih objektov, 
starejših od 20 let, ki se jo tudi subvencionira. V ta namen se izdela energetske 
preglede vseh večjih porabnikov. Primarno se gradi pasivne in nizko-energetsko 
potratne objekte. Zamenja se vso neučinkovito in nepravilno javno razsvetljavo 
ter omeji njeno rabo. Na regionalni in lokalni ravni se izvajajo projekti 
izobraževanja, osveščanja javnosti in spodbujanja k učinkovitejši rabi energije, ki 
pripomorejo k manjši in smotrnejši rabe energije.  
 
 
Usmeritve za energetsko načrtovanje 
 
Poleg lokalnega energetskega načrtovanja se vzpostavi regionalno. Vse občine 
imajo izdelane lokalne energetske koncepte, kasneje jih prenovijo ter povečajo 
obseg načrtovanih in izvedenih ukrepov. Določena vprašanja rešujejo skupno na 
regionalni ravni, za kar se ustanovi regionalno energetsko agencijo oziroma 
oddelek za energetske politike. Agencija služi kot mediator med energetskim 
sektorjem in lokalnim prebivalstvom pri umeščanju infrastrukturnih projektov v 
prostor, z ustreznimi kadri nudi institucionalno podporo za pridobivanje in 
koriščenje sredstev in drugo. V okviru agencije deluje regionalni energetski 
informacijski center. Izdela se regionalna energetska strategija, s katero se 
poskuša zlasti povečati regionalno samooskrbo z energijo, povečati učinkovito 
rabo energije in trajnostno rabo regionalno prisotnih virov. Strategija služi kot 
osnova za pospešeno prijavljanje na EU razpise, iskanje partnerjev v tujini 
oziroma izdelava predlogov projektov v sodelovanju RRA LUR, občin in države. 
Občine se ne samo vključujejo v projekte kot pilotna območja ali partnerji, 
ampak so vodilni partnerji, ki pripravijo predloge. izdelava energetskih pregledov 
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javnih in ostalih stavb potratnih in večjih porabnikov in njihova energetska 
sanacija 
 
 
Usmeritve po posameznem tipu porabnikov - občin  
 
Nadaljnji ukrepi so prostorsko diferencirani, saj se količina in način porabe 
energije po občinah razlikujeta30. Občine smo razdelili v tri skupine glede na 
letno rabo električne energije na prebivalca, pri čemer razdelitev ni dokončna 
oziroma enolično določena, saj je razlika v porabi občin, ki so na mejnih 
vrednostih, majhna. Merilo delitve sicer ne povzema vseh značilnosti energetske 
preskrbe občin in ga lahko razumemo kot enostranski kriterij, vendar uspešno 
ločuje potratnejše občine od skromnejši, ki se v večini razlikujejo tudi v 
prostorskih značilnostih. Skupine občin so naslednje: 

 najbolj potratne občine31, nad 4.000 kWh na prebivalca letno: Mengeš, Trzin, 
Ljubljana, Domžale, Logatec, Borovnica, Grosuplje, Medvode32, Horjul 

 srednje potratne občine, 2.500 do 4000 kWh na prebivalca letno: Vrhnika, 
Komenda, Kamnik, Dol pri Ljubljani, Škofljica, Ig, Moravče, Dobrepolje, 
Ivančna Gorica 

 nepotratne občine, pod 2.500 kWh na prebivalca letno: Šmartno pri Litiji, 
Vodice, Lukovica, Dobrova – Polhov Gradec, Brezovica, Log – Dragomer in 
Velike Lašče. 

 
Najbolj potratne občine 
 vzpostavitev daljinskega sistema ogrevanja/hlajenja v občinah z gosto 

pozidanimi središčnimi naselji, OVE kot primarni energent, zemeljski plin kod 
nadomestni oziroma druga izbira, 

 novogradnje le v primeru zapolnjevanja neizkoriščenih parcel znotraj mestnega 
zazidalnega območja in se ne širijo, nove zaključene stanovanjske soseske 
dovoljene v primeru energijsko varčnih oziroma učinkovitih gradenj, 

 uporaba odpadkov za proizvodnjo bioplina in električne energije. 
  
Srednje potratne občine 
 vzpostavitev daljinskega sistema ogrevanja/hlajenja v občinah z gosto 

pozidanimi središčnimi naselji, OVE kot primarni energent, zemeljski plin kod 
nadomestni oziroma druga izbira, 

 zamenjava zastarelih kotlov v individualnih kurščih na trda goriva z novejšimi 
na lesno biomaso oziroma drugim OVE, 

 uporaba odpadkov za proizvodnjo bioplina in električne energije v primeru 
večjega občinskega odlagališča, 

 izraba lokalno prisotnih OVE, na primer mini HE in vetrnic za proizvodnjo 
elektrike, geotermalna energija za ogrevanje stanovanjskih hiš in rastlinjakov, 
sončna energija za pripravo sanitarne vode v gospodinjstvih, 

 novogradnje le v primeru zapolnjevanja neizkoriščenih parcel znotraj mestnega 
zazidalnega območja in se ne širijo, nove zaključene stanovanjske soseske le v 
primeru energijsko varčnih oziroma učinkovitih gradenj. 

                                                 
30 V kolikor je ukrep v določeni občini že izveden, za tisto občino ni potreben.  
31 Občine so v vsaki skupini navedene po vrstnem redu od občine z največjo porabo do občine z najmanjšo, 
torej Mengeš ima s 7.996 kWh na prebivalca najvišjo v tej skupini in Horjul s 4.120 najmanjšo. 
32 Medvode smo uvrstili v prvo skupino, čeprav nimamo podatkov za celotno količini porabljene energije, vendar 
je to ena izmed okoliških ljubljanskih občin in glede na prostorske značilnosti spada bodisi v prvo bodisi v drugo 
skupino občin.  
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Manjše podeželske in najmanj potratne občine 
 mali sistemi daljinskega ogrevanja oziroma skupne kurilnice za stavbe javnega 

sektorja v središčnih naseljih z možnostjo priključitve individualnega 
uporabnika, OVE kot energent, 

 mali sistemi daljinskega ogrevanja oziroma skupne kurilnice za manjša vaška 
naselja na lesno biomaso kot lokalni energetski vir, 

 zamenjava zastarelih kotlov na trda goriva z novejšimi na lesno biomaso 
oziroma drug ekološko manj sporen energent 

 izraba lokalno prisotnih OVE, na primer mini HE in vetrnic za proizvodnjo 
elektrike, geotermalna energija za ogrevanje stanovanjskih hiš in rastlinjakov, 
sončna energija za pripravo sanitarne vode v gospodinjstvih, 

 energetska samooskrba večjih kmetij, lociranih na manj poseljenih predelih na 
osnovi sončne, vetrne energije, lesne in druge biomase. 

 
 
16.5.3 Usmeritve za umeščanje dejavnosti in razvojnih projektov v 
prostor 
 
Umeščanje energetskih objektov v prostor 
 
Natančne usmeritve za umeščanje energetskih objektov v prostor so poleg 
Strategije prostorskega razvoja Slovenije (2004) podane v Prostorskem redu 
Slovenije (2004). Z namenom upoštevanja načel vzdržnega prostorskega razvoja 
in doseganja večje urejenosti v prostoru, se nove energetske sisteme za 
proizvodnjo električne energije v čim večji meri načrtuje na lokacijah obstoječih 
sistemov in na degradiranih območjih proizvodnih dejavnostih zlasti kot naprave, 
ki povečujejo izkoristek obstoječih naprav, nove proizvodne sisteme električne 
energije kot nadomestke obstoječih oziroma kot take, ki se umeščajo ob 
obstoječih in izkoriščajo dane objekte v prostoru. Pri načrtovanju energetskih 
objektov je treba zagotoviti naslednje: 

 poteke tras in drugih potrebnih površin, ki v čim večji meri izkoriščajo trase in 
površine drugih infrastrukturnih sistemov (skupni potek koridorjev) ter 
porabijo čim manjšo površino (čim krajši potek tras), 

 čim manjšo vidno izpostavljenost sistemov in prilagajanje strukturni 
urejenosti prostora, 

 ohranjanje naravne kakovosti in kulturne dediščine, 
 vodne akumulacije naj v čim večji meri služijo tudi drugim namenom, na 

primer varstvu pred poplavami, namakanju kmetijskih zemljišč, turizmu in 
ribolovu, 

 načrtovani energetski sistemi na kmetiji morajo z objektom tvoriti 
arhitekturno celoto, 

 načrtovani vodi se izogibajo vidno izpostavljenim reliefnim oblikam, zlasti 
grebenom in vrhom, poseki gozdov naj bodo čim manjši, 

 v poselitvenih območjih in v območjih varstva kulturne dediščine se praviloma 
uporabljajo kabelski vodi, 

 primarno se gradi sisteme za hkratno proizvodnjo več vrst energije, zlasti 
toplotne in električne energije ter izrabo OVE in 

 nove objekte za skladiščenje obveznih rezerv naftnih derivatov brez povezave 
s produktovodom se zaradi zagotavljanja dostopnosti načrtuje v navezavi z 
železniško infrastrukturo. 
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Poleg načrtovanja energetske infrastrukture, opredeljenega v 51. členu reda, so 
pomembna tudi nekatera pravila za poselitev in prenovo naselij (23. člen 
9. točka, 27. člen, 8., 9. in 14. točka oziroma kot navedeno), po katerih je treba: 

 z izborom lokacije, orientacijo objektov in ustreznimi odmiki med njimi 
omogočati ustrezno celoletno osončenje in zagotavljati zmanjševanje potreb 
po ogrevanju in umetnem hlajenju; 

 z ustrezno zasnovo stavbnega volumna, z izborom gradiva in toplotno zaščito 
stavb zagotavljati čim manjše izgube toplotne energije; 

 z načrtovanjem smotrne razporeditve objektov zmanjševati stroške za 
izgradnjo in obratovanje omrežij gospodarske javne infrastrukture; 

 z energetsko sanacijo stavb pri prenovi zmanjševati porabo energije: ustrezna 
toplotna zaščita, gradnja skupnih energetsko varčnih ogrevalnih sistemov in 
prednostna raba OVE, namestitev zbiralnikov sončne energije za pridobivanje 
električne energije in ogrevanje sanitarne vode; 

 z uporabo lokalno razpoložljivih OVE zmanjševati izgube energije pri prenosu 
in distribuciji; 

 v primeru širjenja naselja upoštevati možnost priključitve na gospodarsko 
infrastrukturo, tudi energetsko (29. člen, 2. točka, 12. odstavek); 

 območja, namenjena le stanovanjem, se ne sme načrtovati ob območjih 
energetske infrastrukture (31. člen, 2. in 3. točka); 

 pri načrtovanju pozidave z gostoto večjo od 40 stanovanjskih enot na ha 
oziroma pri gradnji večstanovanjskih stavb (≥1000 m2 neto stanovanjske 
površine) predvideti omrežje daljinskega ogrevanja oziroma hlajenja, 
prvenstveno z uporabo OVE (32. člen, 8. točka); 

 distribucijo energije kot dopolnilno dejavnost potencialno umestiti v območje 
proizvodnih dejavnosti (33. člen, 6. točka); 

 upoštevati, da poteki energetskih vodov praviloma ne izključujejo druge 
namenske rabe pod ali nad njimi, da namenska raba ne sme biti izključujoča, 
torej ne sme ogrožati delovanja in vzdrževanja vodov, hkrati pa vodi ne 
smejo ogrožati rabe nad ali pod njimi (41. člen, 2. točka); 

 zunaj poselitvenih območij namestiti proizvodne objekte le v primeru večje 
ekonomske učinkovitosti ali če zaradi tehničnih, tehnoloških, okoljskih in 
drugih značilnosti drugje ni primerno; 

 na območjih razpršene poselitve izven urbanih območij predvideti alternativne 
možnosti za komunalno opremljanje (sončna energija za individualno oskrbo z 
električno energij; 99. člen, 12., 15. in 16. točka). 

 
 
Umeščanje razvojnih projektov iz obstoječega RRP-ja 
 
Prototipni projekt biomase v pilotnem naselju  
 
Opis projekta: Prototipni projekt biomasa vključuje izvedbo 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 mednarodne 
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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. 
 
Smernice za izvedbo in izvedljivost: 
Pri umestitvi prototipnega projekta biomase smo upoštevali naravne danosti 
občin – pokritost, kakovost, lastniško strukturo in gospodarjenje z gozdom, 
družbeno-gospodarske značilnosti naselij, interes občin in do sedaj izvedene 
projekte in ekonomsko donosnost takšnih projektov. 
 
Projekti DOLB so bili do sedaj pripravljeni za občine Borovnica, Dobrepolje in 
Dobrova-Polhov Gradec, vendar je bilo za vse tri projekte ugotovljeno, da ne bi 
bili rentabilni in jih niso izvedli. Prav tako je bilo v Moravčah, kjer so podpisali 
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 
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 locirana na primer v Brezovici in Moravčah. 
 
Po metodologiji projekta LesEnSvet glede na sintezni kazalnik najboljše možnosti 
za izrabo lesne biomase podeželske občine Borovnica, Dobrepolje, Ig, Ivančna 
Gorica, Litija, Logatec, Lukovica, Šmartno pri Litiji in Velike Lašče. Analizi 
potencialov za gospodarsko izkoriščanje gozdov je kot perspektivne označila še 
Škofljico, Grosuplje, del občine Vrhnika, vzhodni del občine Ljubljana in območja 
v občinah Komenda, Vodice, Kamnik in Lukovica. Na podlagi teh dveh analiz, 
izkazanega interesa občin in do sedaj 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 je smotrneje, da se spodbuja zlasti 
uporabo biomase pri individualnih uporabnikih. Večina ukrepov, navedenih v 
opisu projekta, že izvaja država in bi se torej podvajali. Projekt naj se 
preimenuje iz »prototipnega« v »vzorčni«, saj je Slovenija na področju uporabe 
biomase že precej napredovala, različne institucije in podjetja so (bila) vključena 
v mednarodne projekte izmenjave dobre prakse in tehnološkega ter 
administrativnega razvoja tega področja. 
 
 
Eko hiša – pilotni projekt 
 
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. 
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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 interesa ni. V občini 
Kamnik 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 dostopa, saj je naselje locirano na robu regije in 
ima slabšo prometno dostopnost. V tem primeru bi izveden projekt tako služil 
zgolj lokalni javnosti, kar pa naj ne bi bil namen regionalnih projektov. 
 
 
Predlogi novih ukrepov in projektov 
 
Sedanji regionalni razvojni program tako v strateškem kot v izvedbenem delu 
zelo površno pokriva področje energetike in ne omogoča regiji niti lokalnim 
skupnostim, da bi izkoristile obstoječe in prihodnje možnosti za pridobitev 
sredstev ter s tem izvedbo projektov URE in OVE. Tako se Ljubljanska urbana 
regija še ne more primerjati z nekaterimi uspešnimi evropskimi regijami z visoko 
energetsko samooskrbo, ki so zaenkrat še v manjšini in na eksperimentalni 
ravni, v prihodnosti pa lahko pričakujemo vse večje število takšnih regij. Kot 
ustrezen odgovor na zahteve sodobnega in trajnostnega energetskega 
načrtovanja predlagamo, da se pod obstoječi cilj-ukrep Načrtovanje za 
zagotovitev kakovostnega življenjskega prostora ali pod nov prostorsko-okoljski 
ukrep uvrsti energetske projekte, za katere bodo v naslednjih letih na voljo 
precejšnja sredstva. 
 
 
Ozelenitev streh 
 
Ozelenitev streh predstavlja ukrep, s katerim se nadomesti tradicionalne 
materiale pri gradnji streh, saj se namesto strešnikov uporabi ustrezne rastline. 
S tem se pozitivno vpliva na kvaliteto zraka v mestih, ustvari nove zelene 
površine, ki izboljšajo tako kvaliteto delovnega kot bivalnega okolja, njeno 
energetsko učinkovitost ter izgled stavbe. Zelene strehe se primarno spodbujajo 
na stavbah javnega sektorja in večstanovanjskih objektih. Ciljne skupine so 
zasebna in javna podjetja ter institucije, nosilci izvajanja so investitorji, 
arhitekti-projektanti in izvajalci projektov. Izvedba se deloma financira z 
državnimi subvencijami, ki so dostopne na regionalni ravni.  
 
Zamenjava javne razsvetljave 
 
Glavni cilj projekta zamenjava javne razsvetljave je zmanjšati izgube energije 
zaradi neustreznih svetil, ki so sedaj v uporabi. Na regionalni ravni se izdela 
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načrt postopne zamenjave neustreznih svetil, pri čemer se najprej opravi analiza 
trenutnega stanja. V posameznih primerih se na manjšem testnem območju 
izvede test različnega tipa ustreznih svetil, v katerem sodelujejo prebivalci mest 
– dejanski uporabniki razsvetljave, ki v testni fazi lahko podajo mnenje in 
izberejo najprimernejši tip. Regija nastopa kot usklajevalec in delni financer, 
preostanek bremena nosijo lokalne skupnosti in lokalne GJS, zadolžene za javno 
razsvetljavo.  
  
 
Zelene službe 
Takoimenovani zeleni sektor je eden izmed najhitreje rastočih sektorjev. Termin 
pokriva službe, ki tako na tehnološki kot institucionalni ravni ukvarjajo z novimi 
tehnologijami, trajnostno rabo virov energije oziroma so ekološko dejavne. 
Regionalna razvojna agencija s subvencijami za mala in srednje velika podjetja 
spodbuja ustanovitev in dejavnosti že obstoječih podjetij, kar pomeni tudi 
posredno vlaganja v razvoj novih tehnologij.  
 
 
»Skupaj v službo« 
Vzpostavi se spletni portal, ki omogoča dogovore o skupni rabi osebnih vozil in 
porazdelitvi stroškov prevoza na delo zlasti z redko poseljenih območji, kjer je 
omrežje javnega prometa neustrezno in ne omogoča fleksibilnega delovnika. 
Nosilka projekta je regionalno razvojna agencija, ki izdela zasnovo spletne strani 
po principu podobnih storitev iz tujine (»carpooling«), skrbi za njeno vzdrževanje 
in promocijo.  
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Slika 33: Zasnova prostorskih ureditev za področje energetike 
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16.6 Zasnova prostorskih ureditev in usmeritve na področju 
komunalnega in vodnega gospodarstva 
 
Predvideva se učinkovito delovanje komunalne in vodnogospodarske 
infrastrukture ter sprejemanje in implementacijo EN in SIST standardov. Izvaja 
se spremljanje in medsebojno primerjanje kakovosti dela na področju 
komunalnega in vodnega gospodarstva (t.i. benchmarking na regionalni in 
meddržavni ravni) ter spodbujanje doseganja najboljših rezultatov. 
 
Spodbuja se varčnost porabe vode in prebivalstvo ozavešča glede varovanja 
vodnih virov. Za vso prebivalstvo je zagotovljena zadostna količina zdravstveno 
neoporečne pitne vode, ki ima znatno nižje vrednosti določenih nevarnih 
onesnaževal od dopustnih vrednosti (pesticidi, nitrati, mikrobiologija, AOX, itd.). 
Vodovodni sistemi se bodo povezovali. Oskrba bo pretežno iz podtalnice, ki se 
aktivno varuje pred onesnaženji. 
 
Zagotovljeno je ustrezno odvajanje in čiščenje odpadnih voda za prebivalstvo, 
obrt, kmetijstvo in industrijo. Dosežena je visoka stopnja reciklaže odpadne 
vode, posebno še za potrebe namakanja v kmetijstvu. Vse zastarele velike ČN se 
dograjujejo z izgradnjo III. stopnje čiščenja, še posebej v občutljivih območjih. 
To so KČN Domžale – Kamnik, Grosuplje, Ivančna Gorica in Vrhnika, ki so nujno 
potrebne rekonstrukcije - obnovitve in nadgradnje - razširitve s III. stopnjo 
čiščenja (izločanja hranil – fosforja in dušika) zaradi varovanja reke Kamniške 
Bistrice, Krke in Ljubljanice. V sklopu izgradnje ČN je potrebno graditi 
zadrževalne bazene in rekonstruirati staro omrežje. V naseljih večjih od 2000 
prebivalcev se gradi mešane kanalizacijske sisteme, ki onesnaženo padavinsko 
vodo (prvi val onesnaženja) odvedejo na čiščenje na KČN, v naseljih pod 2000 P 
pa se gradijo ločeni kanalizacijski sistemi. Obstaja sodelovanje pri izgradnji 
kanalizacij in KČN, še posebej v VVO - vodovarstvena območja in OP - občutljiva 
območja, kjer se tudi najprej sistematično gradijo kanalizacijski sistemi in ČN. 
 
Politika ravnanja z organskimi komunalnimi odpadki in z blatom iz ČN daje 
prednost sonaravni reciklaži in ne sežigu. Pri izvajanju politike ravnanja z 
odpadki je poleg prepovedi dan veliko večji poudarek ekonomskim merilom. Na 
primer pri nekem izdelku mora biti vključen v prodajno ceno tudi strošek z 
reciklažo. Pooblaščeni distributer za določeni izdelek je dolžan organizirati mrežo 
za odvzem izrabljenih izdelkov. Območje LUR je v celovito pokrito z ločenim 
zbiranjem (frakcij) komunalnih odpadkov na izvoru. Zagotavljanje zbirnih mest 
se zagotovi do ekonomsko smiselnih enot (naselja, ulice, itd.). Obstaja 
sodelovanje pri postavitvi centrov za reciklažo določenih vrst odpadkov z 
gospodarskimi družbami iz regije na način, da se jim omogoči ustrezna 
infrastruktura (Dinos, Snaga, itd.). Reciklažni centri so postavljeni na lokacijah 
starih komunalnih in industrijskih deponij, ker je že vsa ustrezna infrastruktura in 
tudi degradirano zemljišče, ali na območjih starih industrijskih centrov in 
kamnolomov, ki več ne obratujejo. Namesto izgradnje sežigalnic odpadkov se po 
potrebi uporabijo drugi modernejši postopki za energijsko izrabo organskih 
odpadkov. Ustrezno reciklirani organski odpadki so lahko ustrezen energetski 
nadomestek fosilnim gorivom, ki se bodo v omejenem obsegu kurili tudi v 
prihodnosti. Kot možne naprave za energijsko izrabo organskih odpadkov v LUR 
se bodo preverile možnosti v Toplarni Ljubljana, Cementarni Trbovlje, TE Šoštanj 
in TE Trbovlje. Najbolj smiselna je energijska izraba v Toplarni Ljubljana v 
kombinaciji s fosilnimi gorivi s katero izmed modernih tehnologij (plazma, itd.) in 
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ne s klasičnim sežigom ali sosežigom. Problematiko reševanje komunalnih 
odpadkov se bo poskušalo reševati regijsko za celotno območje LUR. Pri tem bo 
veljala naslednja prioriteta: zmanjševanje odpadkov na izvorih nastajanja, 
ločeno zbiranje, recikliranje, energijska izraba in odlaganje. Poskušalo se bo 
poiskati ustreznejše lokacije za odlaganje odpadkov, ki bodo sprejemljive iz 
ekološkega in ekonomskega vidika. Obstoječe rešitve niso najboljše, saj je v 
skupni RCERO, ki ga vodi Snaga d.o.o., vključeno le 17 občin. Devet občin LUR 
išče lastne rešitve (Logatec, Vrhnika, Borovnica, Log-Dragomer, Grosuplje, 
Dobrepolje, Ivančna Gorica, Šmartno pri Litiji in Litija). Zato se naj poskuša 
ponovno poiskati skupne rešitve za ravnanje z odpadki na območju LUR in tudi v 
povezavi s sosednjimi regijami. Pri ravnanju z odpadki ni nujno, da se morajo 
politične regije v celoti prekrivati z regijskimi centri za ravnanje z odpadki. 
 
RCERO Ljubljana se umesti v MOL na območju sedanje deponije na Ljubljanskem 
barju. Obstoječi deponijski prostor v okviru RCERO se – v skladu z načrti – 
zapolni do konca leta 2013. Začasna rešitev odprtja novega odlagalnega polja 
poleg obstoječega odlagališča na Barju z okoljevarstvenega vidika ni ustrezna. 
Treba je poiskati novo, dolgoročno ustreznejšo lokacijo odlagališča preostankov 
odpadkov. V občini Vrhnika je takšna ustrezna lokacija na območju opuščenega 
kamnoloma Verd. Predlagamo, da se preveri možnost odlaganja preostalih 
odpadkov po recikliranju iz kompletnega območja LUR na lokaciji Verd. Ta 
lokacija je logistično zelo primerna, poleg tega pa ne leži na tako občutljivem 
območju kot obstoječa deponija na Ljubljanskem barju. Občine Vrhnika, 
Borovnica, Log-Dragomer in Logatec se povezujejo z notranjskimi občinami 
(Pivka, Postojna, Bloke, Loška dolina,itd.) v notranjski RCERO, ki bo lociran na 
območju obstoječega odlagališča v Logatcu. Občine Grosuplje, Ivančna Gorica in 
Dobrepolje pripravljajo svoj mini RCRO z odlagališčem v Španji dolini. Občini 
Litija in Šmartno pri Litiji pa se dogovarjajo s sosednjimi občinami izven LUR 
(RCERO Hrastnik, RCERO Trebnje). Načrti ravnanja z odpadki se uskladijo tudi z 
gospodarskimi družbami, ki se ukvarjajo z zbiranjem in reciklažo odpadkov 
(Dinos, Surovina, itd.). Poiščejo se površine na širšem območju obstoječih 
odlagališč odpadkov ter zaprtih odlagališč odpadkov, ki so zelo primerne za 
izgradnjo obratov za raciklažo odpadkov. Gre za reciklaže, ki niso bile do sedaj v 
domeni komunalnih podjetij (kompostiranje, predelava plastičnih odpadkov, 
predelava odpadnega tekstila, predla odpadne elektronike, predelava odpadnega 
kartona, predelava odpadnega lesa, itd.). Za predelavo gradbenih odpadkov se 
poiščejo primerne degradirane površine po rudarjenju (kamnolomi, peskokopi).  
 
Za aktivnosti, značilne za LUR, bodo opravljene ocene nevarnosti / 
izpostavljenosti / občutljivosti, da bo lahko izdelana ocena tveganja za 
prebivalstvo/rabo prostora/dejavnosti, glede na značilne tipe globalnih 
sprememb. Na vseh ekoloških objektih se izvajajo neodvisne stalne meritve 
(monitoring). Rezultati meritev bodo sproti dosegljivi prebivalstvu.  
 
Zagotovljena bo kar največja poplavna varnost regije. Poleg tega se vodne 
površine delno vključujejo v poselitveni prostor za rekreacijske in turistične 
namene. Obstaja celostno varovanje porečja in podporečja na podlagi imisijskega 
in ne emisijskega principa. 
 
Zgradijo se zadrževalniki in razbremenilniki: Razori, Brezje, Podutik, Krakov, 
Brdnikova, Komenda – Suhadole, VT Rača z Radomljo, (Bičje), Veliki potok, 
Srednja vas, Šujica, AC-baza, Malenca, Gobovšek, Praproče, Mala in velika 
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Božna, Žerovnik, Hrastenice, kMPVT Sava Mavčiče – Medvode, VT Logaščica in 
Zagradec, ter razbremenilni kanali r.k. za odvod visokih vod Gradaščice na 
Ljubljansko barje, UVT Grubarjev kanal, kMPVT Mestna Ljubljanica in r.k. Pšate 
Topole – Suhadol,r.k. Malega Grabna, Pšata 1 in 2 in Pšata – Kamniška Bistrica, 
r.k. Razori, r.k. Brezje in r.k. Pšata – Jarše – Mengeš. 
 
Pri razvrščanju zadrževalnikov, razbremenilnikov in protipoplavnih nasipov se 
upoštevajo naslednji kriteriji (skupaj oz. v pretežni meri): 

 gostota poseljenosti (preb./ha), kot je to upoštevano pri določanju 
aglomeracij, 

 škodni potencial (neposredne škode, delno posredne škode – npr. prekinitev 
 prometnih povezav) območja poplavne nevarnosti, 
 obstoječe objekte je potrebno ohranjati v projektirani in z izvedbo 

zagotovljeni funkciji, šele nato graditi nove (update & upgrade), 
 možna dinamika izvedbe (npr. razbremenilnik je operativno možno prej 
 zgraditi kot pregrado oz. zadrževalnik), zato so v scenariju A uvrščeni objekti, 
 ki bi lahko čim prej začeli opravljati svojo funkcijo (tj. interventna gradnja v 
 javno korist zaradi preteče nevarnosti).  
 
Upravljanje objektov komunalnega in vodnega gospodarstva naj ne bo 
prepuščeno čisti tržni logiki, ker gre za monopolne dejavnosti, kar se naj odraža 
tudi v lastniški strukturi podjetij, (vodovod, kanalizacija, ČN, deponije, 
vodnogospodarska podjetja itd.). 
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Slika 34: Zasnova prostorskih ureditev za področje komunalnega in vodnega 
gospodarstva 
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18 PRILOGA 1 
 

SCENARIJ A SCENARIJ B  SCENARIJ C  

SPLOŠNI OPIS SCENARIJA SPLOŠNI OPIS SCENARIJA SPLOŠNI OPIS SCENARIJA 

Splošne predpostavke: 

 Postopno spreminjanje prostorskih 
sistemov LUR ob predpostavki, da v 
notranjem in zunanjem okolju LUR ne bo 
prišlo do večjih strukturnih sprememb. 

 Postopno spreminjanje prostorskih 
sistemov LUR ob predpostavki, da bo do 
strukturnih sprememb sicer prišlo, 
vendar bodo odzivi na le-te temeljili na 
znanih ter preverjenih strokovnih in 
političnih temeljih oz. izhodiščih. 

 

Splošne predpostavke: 

 Postopno spreminjanje prostorskih 
sistemov LUR ob predpostavki aktivnega 
sledenja in udejanjanja vizije in 
strateških ciljev opredeljenih v RRP LUR 
v smeri uresničevanja cilja, da je LUR 
regija z evropsko prestolnico, kjer je 
kakovost življenja najvišja v Evropi33. 

 Postopno spreminjanje prostorskih 
sistemov LUR ob predpostavki 
doseganja optimalne socialne, 
ekonomske, prostorske in okoljske 
kohezivnosti (povezanosti) regije. 

Splošne predpostavke: 

 Hitrejše spreminjanje prostorskih 
sistemov LUR kot posledica blaženja in 
prilagajanja vplivom nekaterih gonilnih 
sil aktualnih globalnih sprememb kot so: 
gospodarska kriza, staranje 
prebivalstva, naraščajoči vpliv 
podnebnih sprememb, prehod na nove 
energetske vire. 

 

Posebne predpostavke: 

 Udejanjanje vizije, ciljev, ukrepov in 
projektov veljavnega RRP LUR v 
sedanjem programskem obdobju do l. 
2013 brez izvedbe njihove novelacije. 

 Udejanjanje izhodišč, ciljev, zasnov in 
usmeritev strateških in izvedbenih 

Posebne predpostavke: 

 Udejanjanje vizije in ciljev veljavnega 
RRP LUR ob izvedbi ustrezne novelacije 
ukrepov in projektov. 

 Udejanjanje izhodišč in ciljev strateških 
in izvedbenih prostorskih načrtov občin 
LUR ob ustrezni novelaciji opredeljenih 

Posebne predpostavke: 

 Relativizacija tistih ciljev, ukrepov in 
projektov iz veljavnega RRP LUR ter 
izhodišč in ciljev strateških in izvedbenih 
prostorskih načrtov občin LUR, ki ne 
dajejo pravih odgovorov na aktualne 
razvojne izzive globalnih sprememb ter 

                                                 
33 Menimo, da bo omenjeni cilj v časovnem obdobju do l. 2030 – za katero se izdeluje aktualni projekt – zelo težko uresničljiv upoštevaje sedanji izhodiščni položaj Ljubljane v primerjavi z drugimi 
evropskimi prestolnicami in mesti. Ljubljana se je na področju kakovosti življenja v letu 2009 – upoštevaje rezultate študije »Worldwide Quality of Living Survey«, ki jo je opravilo podjetje Mercer 
(http://www.mercer.com/referencecontent.htm?idContent=1173105#Top_50_cities:_Quality_of_living) – na globalni ravni uvrstila na 78 mesto, na področju kakovosti mestne infrastrukture pa na 
95 mesto. Upoštevaje kakovost življenja so se na prva tri mesta v svetu in Evropi uvrstila mesta Dunaj, Zurich in Geneva, katerim sledijo naslednja mesta: Dusseldorf (6), Munich (7), Frankfurt 
(8), Bern (9), Copenhagen (11), Amsterdam (13), Brussels (14), Berlin (16), Luxembourg (19), Stockholm (20), Nurnberg (23), Oslo (24), Dublin (25), Hamburg (28), Helsinki (30), Paris (33), 
Lyon (37), London (38), Milan (41), Barcelona (42), Lisbon (44), Madrid (48). Upoštevaje kakovost mestne infrastrukture (ki vključuje kriterije kot so: kakovost električnega omrežja, vodooskrba, 
telefonsko omrežje, pošta, javni potniški promet, prometni zamaški in letališče) se je v Evropi najvišje uvrstil Munich (2), sledijo mu: Dusseldorf (6), Frankfurt  in London (8), Paris (13), Zurich 
(14), Bern (15), Dunaj (18), Hamburg, Helsinki, Oslo in Stockholm (20), Brussels (24), Amsterdam (26), Nurnberg (27), Berlin (29), Geneva (35), Madrid (43), Birmingham in Glasgow (45), Milan 
(49). 
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prostorskih načrtov občin LUR brez 
izvedbe njihove novelacije. 

 

zasnov in usmeritev. oblikovanje predlogov novih ciljev, 
ukrepov in projektov, ki so na globalne 
spremembe odzivni. 

DEMOGRAFIJA  DEMOGRAFIJA DEMOGRAFIJA 

Opis ciljnega stanja na ravni EU: 

− Sedanje razmerje v številu prebivalstva 
med LUR in ostalimi funkcionalnimi 
urbanimi regijami v EU – še posebej 
med funkcionalnimi urbanimi regijami 
katerih središča sodijo v kategorijo 4 
MEGAs34 – bodo ostala na enaki ravni 
kot l. 2008. 

Opis ciljnega stanja na ravni EU: 

− Sedanje razmerje v številu prebivalstva 
med LUR in ostalimi funkcionalnimi 
urbanimi regijami v EU – še posebej 
med funkcionalnimi urbanimi regijami 
katerih središča sodijo v kategorijo 4 
MEGAs – se postopoma spreminja v 
korist LUR. 

Opis ciljnega stanja na ravni EU: 

− Sedanje razmerje v številu prebivalstva 
med LUR in ostalimi funkcionalnimi 
urbanimi regijami v EU – še posebej 
med funkcionalnimi urbanimi regijami 
katerih središča sodijo v kategorijo 4 
MEGAs – se postopoma spreminja v 
korist LUR. 

Opis ciljnega stanja na ravni sosednjih 
držav in regij: 

− Sedanje razmerje v številu prebivalstva 
med LUR in središči sosednjih držav in 
regij bodo ostala na enaki ravni kot l. 
2008. 

Opis ciljnega stanja na ravni sosednjih 
držav in regij: 

− Sedanje razmerje v številu prebivalstva 
med LUR in središči sosednjih držav in 
regij se spreminja v korist LUR. 

Opis ciljnega stanja na ravni sosednjih 
držav in regij: 

− Sedanje razmerje v številu prebivalstva 
med LUR in središči sosednjih držav in 
regij se spreminja v korist LUR. 

Opis ciljnega stanja na ravni države: 

− LUR bo – kot posledica povečanih 
notranjih migracij, predvsem zaradi 
ostrejših posledic gospodarske krize 
(gospodarskega prestrukturiranja) v 
večini preostalih slovenskih regij  – 
nekoliko izboljšal položaj kar zadeva 
število prebivalcev v primerjavi z 
ostalimi razvojnimi regijami v Sloveniji. 

Opis ciljnega stanja na ravni države: 

− Udejanjanje vizije LUR kot regije z 
evropsko prestolnico, kjer je kakovost 
življenja najvišja v Evropi bo vplivalo na 
povečanje notranjih in zunanjih 
imigracijskih tokov, kar bo posledično 
vplivalo na spreminjanje razmerij v 
številu prebivalstva med slovenskimi 
regijami v korist LUR. 

Opis ciljnega stanja na ravni države: 

− Razvoj (proizvodnih) storitvenih 
dejavnosti in njihova globalizacija bo 
vplivala na nadaljevanje njihovega 
osrediščanja na metropolitanski ravni, 
kar bo posledično vplivalo na 
spreminjanje razmerij v številu 
prebivalstva med slovenskimi regijami v 
korist LUR. 

                                                 
34 Glej projekt ESPON 1.1.1 - Potenciali policentričnega razvoja v Evropi (Potentials for polycentric development in Europe), Nordregio - Nordic Centre for Spatial Development, Stockholm, (Sweden) 
et al., 2004. http://www.espon.eu/mmp/online/website/content/projects/259/648/index_EN.html. 
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Opis ciljnega stanja na ravni LUR: 

− Rast prebivalstva v ostalih občinah LUR 
na račun MOL se bo nadaljevala. 

Opis ciljnega stanja na ravni LUR: 

− Rast prebivalstva v ostalih občinah LUR 
na račun MOL se bo umirjala. 

Opis ciljnega stanja na ravni LUR: 

− Rast prebivalstva v ostalih občinah LUR 
na račun MOL se bo postopoma ustavila. 

Prednostni razvojni cilji: 

− Število prebivalstva LUR se bo 
zmanjšalo za cca 8,6 % , od sedanjih 
521.965 (l. 2008) na 477.301 
prebivalcev (l. 2030). 

Prednostni razvojni cilji: 

− Število prebivalstva LUR se bo 
zmanjšalo le za cca 4,8 %, od sedanjih 
521.965 (l. 2008) na 497.398 
prebivalcev (l. 2030). 

Prednostni razvojni cilji: 

− Število prebivalstva LUR se bo povečalo 
za 1 % od sedanjih 521.965 (l. 2008) na 
531.419 prebivalcev (l. 2030). 

Prednostne razvojne usmeritve: 

− Celotna rodnost prebivalstva se bo 
dvignila na koeficient 1.3, pozitivni 
selitveni saldo bo 500 prebivalcev letno. 

 

Prednostne razvojne usmeritve: 

− Celotna rodnost prebivalstva se bo 
dvignila na koeficient 1.4, pozitivni 
selitveni saldo bo 1000 prebivalcev 
letno. 

Prednostne razvojne usmeritve: 

− Celotna rodnost prebivalstva se bo 
dvignila na koeficient 1.5, pozitivni 
selitveni saldo bo 2000 prebivalcev 
letno. 

POSELITEV POSELITEV POSELITEV 

Podrobnejša splošna predstavitev scenarija 
za področje poselitve: 

− Močno izražena središčnost Ljubljane z 
vsemi prednostmi in slabostmi, 
izseljevanje iz Ljubljane se sicer 
upočasnjuje, a ostaja, delovna mesta 
ostajajo v prvi vrsti zgoščena v 
Ljubljani, nadaljevanje dnevne 
migracije, ki temelji na osebnem 
avtomobilu iz zaledja, počasen razvoj 
javnega potniškega prometa ki ostaja 
nekonkurenčen, storitvene in oskrbne 
dejavnosti v manjših središčih so 
nekonkurenčne, nadaljuje se njihovo 
zgoščevanje v nakupovalnih in 
storitvenih centrih. 

Podrobnejša splošna predstavitev scenarija 
za področje poselitve: 

− Razvoj regionalnega mesta, ki temelji na 
vzpostavljanju uravnotežene poselitvene 
strukture, izvajanju dnevne delovne in 
druge migracije s sredstvi javnega 
potniškega prometa, trend izseljevanja 
iz Ljubljane se umirja, poselitev se 
usmerja v zgostitvena območja ob 
linijah in postajah javnega potniškega 
prometa, koncentracija delovnih mest 
ostaja v Ljubljani, v ostalih pomembnih 
središčih ob koridorjih JPP se razvijajo 
tudi oskrbne in storitvene dejavnosti. 

 

Podrobnejša splošna predstavitev scenarija 
za področje poselitve: 

− Vzpostavitev čim večje stopnje 
uravnoteženosti v regionalnem sistemu 
poselitve z zagotavljanjem 
samooskrbnosti / samozadostnosti na 
področju delovnih mest, oskrbe in 
storitev v vseh središčih skladno z 
njihovo velikostjo in funkcionalnim 
pomenom, stopnjevana selitev določenih 
predvsem proizvodnih panog iz Ljubljane 
v ostala središča, poudarjeno trajnostno 
izkoriščanje lokalnih naravnih, grajenih, 
infrastrukturnih in človeških virov, 
globalno povezovanje na področju 
najpomembnejših javnih in proizvodnih 
funkcij, ki temeljijo na prvinah 
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postindustrijske oz. informacijske 
družbe, vzpostavitev sodobnih 
sosesk/bivalnih skupnosti, ki same 
skrbijo za zadovoljevanje osnovnih in 
višjih potreb svojih prebivalcev... 

Opis ciljnega stanja na ravni EU: 

 LUR ohranja še naprej vlogo evropskega 
funkcionalnega urbanega območja 
(FUAs) z Ljubljano kot evropskim 
središčem kategorije 4 MEGAs, državno 
prestolnico Slovenije in središčem regije. 

 LUR omenjeno vlogo in položaj v EU 
ohranja predvsem na področju 
zagotavljanja visokošolskega znanja in 
na področju izvajanja odločevalskih 
funkcij mest v javnem sektorju.  

 LUR obenem izkorišča vse formalne 
možnosti in pogoje za neposredno 
uveljavljanje lastnih razvojnih interesov 
v evropskih funkcionalnih omrežjih in 
sredstvih strukturnih skladov in 
programov. 

 

Opis ciljnega stanja na ravni EU: 

 LUR povečuje svojo vlogo evropskega 
funkcionalnega urbanega območja 
(FUAs) z Ljubljano kot evropskim 
središčem kategorije 4 MEGAs, državno 
prestolnico Slovenije in središčem regije. 

 Svojo vlogo in položaj v EU povečuje 
predvsem na področju zagotavljanja 
pomembnih javnih funkcij na področju 
transporta, znanja in odločevalskih 
funkcij v zasebnem sektorju. 

 

Opis ciljnega stanja na ravni EU: 

 LUR povečuje svojo vlogo evropskega 
funkcionalnega urbanega območja 
(FUAs) z Ljubljano kot evropskim 
središčem kategorije 4 MEGAs, državno 
prestolnico Slovenije in središčem regije. 

 Svojo vlogo in položaj v EU povečuje – 
poleg nadaljnje krepitve odločevalskih 
funkcij v javnem in zasebnem sektorju – 
predvsem na področju zagotavljanja 
vrhunskega znanja in turistično-
rekreativnih dejavnosti evropskega 
pomena. 

Opis ciljnega stanja na ravni sosednjih 
držav in regij: 

 LUR ostaja na ravni sosednjih držav 
periferno metropolitansko območje, z 
večjim pomenom za zahodni Balkan kot 
vzhodno Evropo. 

Opis ciljnega stanja na ravni sosednjih 
držav in regij: 

 LUR krepi svojo vlogo in položaj na tej 
ravni s tem, da postane osrednjo 
območje evroregije s središčem v 
Ljubljani. 

Opis ciljnega stanja na ravni sosednjih 
držav in regij: 

− LUR krepi svojo vlogo in položaj na tej 
ravni s tem, da postane osrednjo 
območje evroregije s središčem v 
Ljubljani, evroregija je funkcionalno 
vmeščena v tim. Donavsko cono, ki 
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  predstavlja eno od Evropskih globalnih 
integracijskih con35. 

Opis ciljnega stanja na ravni države: 

 Nadaljuje se osrediščanje vseh funkcij 
nacionalnega pomena v Ljubljani, s tem 
ostaja LUR regija z največjim pomenom 
in najpomembnejše zaposlitveno in 
upravno središče celotne države. 

 

Opis ciljnega stanja na ravni države: 

 Na ravni države se razvija policentrični 
sistem poselitve, s čimer se določene 
odločevalske funkcije v javnem sektorju 
nacionalnega pomena pričnejo seliti v 
ostala pomembna regionalna središča, v 
LUR se krepijo odločevalske funkcije v 
javnem in zasebnem sektorju 
evropskega pomena. 

Opis ciljnega stanja na ravni države: 

 Na ravni države se razvija policentrični 
sistem poselitve, s čimer se določene 
odločevalske funkcije v javnem sektorju 
nacionalnega pomena pričnejo seliti v 
ostala pomembna regionalna središča, v 
LUR se krepijo odločevalske funkcije v 
javnem in zasebnem sektorju 
evropskega pomena. 

Opis ciljnega stanja na ravni LUR: 

Mesto Ljubljana 

 Zaradi omejene ponudbe in visokih cen 
stanovanj (po)ostaja življenje v mestu 
težje dosegljivo. Nova stanovanjska 
območja, ki se načrtujejo in izgrajujejo v 
Ljubljani sicer upočasnijo odseljevanje, 
vendar je le-to še vedno usmerjeno v 
zaledje. 

 Večji del delovnih mest v regiji ostaja v 
Ljubljani. Večja zaposlitvena središča so 
širši center mesta, določena območja ob 
vpadnicah in posebna območja ob 
obvoznici. 

 Razporeditev delovnih mest v regiji 
ostane nespremenjena (74% vseh 
delovnih mest v regiji je v Ljubljani). 

 Z obstoječimi in novimi nakupovalnimi 
centri v Ljubljani se vzpostavi še ostrejši 
boj za kupce, kar še poslabša oskrbo 

Opis ciljnega stanja na ravni LUR: 

Mesto Ljubljana 

 Aktivna stanovanjska politika uspe 
bistveno omejiti izseljevanje ter 
privablja nove prebivalce iz ostalih regij 
in tujine v ožje poselitveno območje 
mesta. 

 V Ljubljani se nadaljuje zgoščevanje 
delovnih mest v regiji v približno 
današnjih okvirih (74% vseh delovnih 
mest v regiji je v Ljubljani). 

 Obstoječi in načrtovani nakupovalni 
centri se razvijejo v nekoliko manjšem 
obsegu. Zaradi kritičnega odnosa in 
aktivnosti prebivalcev se v osrednjih 
urbanih območjih mesta izboljšuje 
lokalna osnovna oskrba prebivalcev. 

 

Urbana središča v regiji 

Opis ciljnega stanja na ravni LUR: 

Mesto Ljubljana 

 Aktivna stanovanjska politika in 
poudarek na potrebah mladih družin 
uspeta ne le ustaviti izseljevanje, 
temveč tudi povečati rodnost. Število 
prebivalcev v mestu se ustali in deloma 
tudi okrepi. 

 Število delovnih mest v Ljubljani – 
predvsem v proizvodnih dejavnosti – se 
zmanjša, saj se znotraj regije pojavljajo 
specializirana območja, ki privabljajo 
delavce iz vse regije. 

 Rast nakupovalnih centrov se ustavi, 
mesto vzpodbuja ponovno vzpostavitev 
možnosti izvajanja oskrbnih, storitvenih 
in drugih dejavnosti v okviru lokalnih 
centrov. 

 

                                                 
35 Glej projekt ESPON 2.4.2 – Integralna analiza transnacionalnih in nacionalnih teritorijev zasnovana na rezultatih ESPON-ovih projektov, Bundesamt fuer Bauwesen und Raumordnung (BBR), Bonn 
(Germany) et al., 2006, http://www.espon.eu/mmp/online/website/content/projects/243/388/index_EN.html 
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manjšega merila v mestu in zaledju. 
 

Urbana središča v regiji 

 Urbana središča, kot so napr. Domžale, 
Kamnik itd. se srečujejo s podobnimi 
težavami kot Ljubljana. Stanovanja v 
poselitvenih območjih urbanih naselij so 
težje dostopna, kot novogradnje v 
njihovem zaledju. Zato se prebivalci v 
urbana naselja ne priseljujejo. 

 Urbana središča zagotavljajo določen 
obseg delovnih mest, vendar ostaja 
koeficient med zaposlenimi/delovnimi 
mesti nižji kot 1, kljub temu da se na 
delo v ta središča vozijo tudi delavci iz 
zaledja. 

 Poleg dnevne migracije prebivalcev na 
delo v Ljubljano, se stara mestna jedra 
borijo še za vzdrževanje programov, ki 
jih na veliko bolj konkurenčen način 
ponujajo nakupovalna središča zunaj in 
na robu naselja, ter v Ljubljani. 

 

Obmestje 

 V obmestju se nadaljuje pol organizirana 
gradnja, večinoma nižjih gostot. 

 Večji del obmestja ne ponuja delovnih 
mest, kakor tudi ne osnovne oskrbe. 
Izjema so gospodarske cone, kot so 
Trzin in Komenda, ki zaposlujejo tako 
prebivalce iz zaledja, kakor tudi iz širše 
regije. 

 Poselitev je v zaledju premalo gosta, da 
bi omogočala ekonomski obstoj oskrbnih 
in storitvenih programov. 

 Aktivna stanovanjska politika uspe 
privabiti nove prebivalce v urbana 
središča, namesto v obmestje. 

 Določeno število delovnih mest se zaradi 
revitalizacije odpre v urbanih središčih, 
vendar njihovo število ni veliko. 

 Nova nakupovalna središča se usmerijo 
v urbana središča, s čimer se vzpostavi 
omrežje delujočih oskrbno storitvenih 
središč v regiji. 

 

Obmestje 

 Rast obmestja se ustavi, obstoječa 
območja suburbanizacije se ohranjajo v 
današnjem obsegu. 

 Gospodarske cone v regiji se upravlja na 
regionalnem nivoju. Ohrani se razpršeno 
omrežje gospodarskih con lokalnega 
pomena, na podlagi kriterijev se 
vzpostavijo še cone regionalnega in 
nacionalnega pomena. Pride do 
specializacije območij v regiji z določeno 
gospodarsko panogo ali tehnologijo. 

 Oskrba obmestja ostaja ekonomsko 
neizvedljiva in še naprej temelji na 
avtomobilski povezavi z najbližjim 
oskrbno storitvenim središčem. 

Urbana središča v regiji 

 Aktivna stanovanjska politika uspe 
privabiti nove prebivalce v urbana 
središča iz obmestja. 

 Določeno število delovnih mest se zaradi 
revitalizacije odpre v urbanih središčih, 
vendar njihovo število ni veliko. 
Prebivalci, ki se priseljujejo delajo 
večinoma v specializiranih območjih v 
zaledju urbanih središč. 

 Za zagotovitev optimalnega razmerja 
med številom zaposlenih in številom 
delovnih mest v vseh naseljih 
medobčinskega in regionalnega pomena 
bi bilo potrebno v teh naseljih zagotoviti 
skupno okvirno 30.000 delovnih mest 
(bolj verjetna je selitev delovnih mest iz 
Ljubljane). 

 Nova nakupovalna središča se usmerijo 
v urbana središča, s čimer se vzpostavi 
omrežje delujočih oskrbno storitvenih 
središč v regiji. 

 

Obmestje 

 V poselitvenem sistemu v obmestju 
pride do organizacij eko vasi. To so 
manjše skupnosti, ki aktivno sodelujejo 
pri čim večji samozadostnosti. Tako 
delajo na zagotavljanju energije in 
toplote, v nekaterih primerih pa tudi 
pridelavi hrane in dnevnem varstvu 
otrok. 

 Gospodarske cone v regiji se upravlja na 
medobčinskem nivoju. Tako pride do 
močnejšega povezovanja med 
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 sosednjimi občinami in vzpostavitve 
specializiranih območij. Ta privabljajo 
tudi delavce iz Ljubljane in ostalih občin. 

 Oskrba prebivalstva v obmestju je še 
naprej težavna in temelji na obisku 
bližnjih oskrbno storitvenih središč. 

 

Prednostni razvojni cilji: 

 Konkurenčen razvoj občin po zmožnostih 
in lokalnih interesih.  

 Cilj Ljubljane je ustaviti izseljevanje 
prebivalcev v sosednje občine, nadaljnji 
razvoj in koncentracija delovnih mest in 
vzpodbujanje razvoja ostalih 
gospodarskih dejavnosti.  

 Cilj občin v zaledju je zagotoviti potrebe 
po stanovanjski gradnji na podlagi 
povpraševanja ter potrebe lokalnih 
obrtnikov in podjetnikov ter potencialnih 
investitorjev v okviru gospodarskih con. 

Prednostni razvojni cilji: 

 Vzpostavitev uravnoteženega sistema 
hierarhije naselij s pomočjo krepitve 
vloge naselij regionalnega in 
medobčinskega pomena (Kamnik, 
Domžale, Litija, Grosuplje, Vrhnika in 
Logatec). 

 Ustavitev izseljevanja prebivalcev iz 
Ljubljane. 

 Revitalizacija urbanih središč, 
zgoščevanje poselitve v njihovi 
neposredni bližini. 

 Ustavitev razpršene gradnje. 
 Povezovanje in upravljanje z 

gospodarskimi conami na regionalni 
ravni. 

 

 

Prednostni razvojni cilji: 

 Vzpostavitev uravnoteženega sistema 
hierarhije naselij s pomočjo krepitve 
vloge zaposlitvenih središč v regiji v 
naseljih iz ven Ljubljane (Kamnik, 
Domžale, Litija, Grosuplje, Vrhnika in 
Logatec ter Mengeš, Medvode in Ivančna 
Gorica). 

 Ustavitev izseljevanja prebivalcev iz 
Ljubljane. 

 Revitalizacija urbanih središč, 
zgoščevanje poselitve v njihovi 
neposredni bližini, aktivno in intenzivno 
obojestransko sodelovanje med naselji 
in zaledjem. 

 Približevanje delovnih mest območjem 
bivanja prebivalcev. 

 Gospodarsko povezovanje na 
medobčinski ravni, specializacija območij 
za specifične dejavnosti oziroma znanja. 

 

Prednostne razvojne usmeritve: 

Trajnostni urbani razvoj ostaja na 
deklarativni ravni. Predvidene so naslednje 
usmeritve (ki se kot sedaj izpolnjujejo 
počasi in neučinkovito): 
 Prenova in revitalizacija urbanih središč. 

Prednostne razvojne usmeritve: 

 Priprava aktivne stanovanjske politike v 
Ljubljani in ostalih pomembnih središčih 
z namenom zagotovitve možnosti 
prvega stanovanja mladim družinam in 
priseljencem. 

Prednostne razvojne usmeritve: 

 Priprava aktivne stanovanjske politike v 
Ljubljani in ostalih pomembnih središčih 
z namenom zagotovitve možnosti 
prvega stanovanja mladim družinam in 
priseljencem. 
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 Omejevanje razpršene gradnje. 
 Usmerjanje nadaljnjega razvoja glede na 

obstoječo dostopnost javnega prometa 
in storitvenih dejavnosti. 

 Zagotavljanje čim večjega števila 
delovnih mest v središčih regionalnega, 
medobčinskega in občinskega pomena. 

 

 Vzpostavitev območij z dovolj visoko 
gostoto poselitve v naseljih in ob 
koridorjih javnega prometa za njegovo 
učinkovito delovanje. 

 Aktivna revitalizacija urbanih središč. 
 Usmerjanje novih nakupovalnih središč v 

urbana središča in ne ob njih. 
 Ustanovitev regijskega telesa za 

usmerjanje razvoja gospodarskih con. 
 

 Vzpostavitev sodobnih in inovativnih 
zasnov naselij, kot so na primer naselja 
brez CO2 emisij (zero emission 
development), eko vasi, soseske, kjer je 
uporaba avtomobila bistveno zmanjšana 
(car-reduced development) oziroma se 
lastniki odpovejo posedovanju lastnega 
avtomobila (car-free development). 

 Nova nakupovalna središča se usmerja v 
urbana središča in ne ob njih, aktivno 
reguliranje velikost nakupovalnih redišč 
in njihovih vplivov na urbano središče.  

 Uveljavitev medobčinskega sodelovanja 
in povezovanja na področju razvoja 
gospodarskih con. 

DRUŽBENA INFRASTRUKTURA DRUŽBENA INFRASTRUKTURA DRUŽBENA INFRASTRUKTURA 

Podrobnejša splošna predstavitev scenarija 
za področje družbene infrastrukture: 

− Ljubljana kot glavno mesto ohranja 
svoje centralne funkcije na različnih 
področjih družbene infrastrukture 
(predvsem na sekundarni in terciarni 
ravni oskrbe). Lokalna in medobčinska 
središča zagotavljajo primarno raven 
(predšolsko varstvo, šolstvo, šport, 
zdravstvo, kultura). Zaradi ohranjanja 
centralizacije višjih ravni oskrbe se 
nadaljujejo s tem povezane dnevne 
migracije, ostajajo pa tudi problemi 
glede ustreznosti kapacitet na določenih 
področjih družbene infrastrukture in 
počasno prilagajanje spremembam.  

Podrobnejša splošna predstavitev scenarija 
za področje družbene infrastrukture: 

− Družbene dejavnosti se razvijajo bolj 
decentralizirano, večja je ponudba v 
medobčinskih središčih. Na ravni občin 
je poudarek predvsem na bolj 
kakovostni ponudbi, ki se dopolnjuje z 
alternativnimi možnostmi zadovoljevanja 
potreb po določeni družbeni 
infrastrukturi. Prihaja do večjega 
vertikalnega in horizontalnega 
povezovanja dejavnosti v LUR.  
Družbene dejavnosti so dobro povezane 
z gospodarstvom, kar omogoča razvoj 
kreativnih industrij. Dejavnosti, ki so 
državnega, regijskega ali evropskega 
pomena zagotavljajo kakovostno 
ponudbo, ki bi jo z večjim povezovanjem 
s sorodnimi institucijami lahko še 

Podrobnejša splošna predstavitev scenarija 
za področje družbene infrastrukture: 

− Družbena infrastruktura na osnovni 
ravni je kakovostna, različne dejavnosti 
so medsebojno prepletene in se 
dopolnjujejo, razvito je sodelovanje med 
različnimi generacijami. Povezava 
družbenih dejavnosti (npr. kulturnih in 
znanstveno-raziskovalnih) z 
gospodarstvom omogoča razvoj 
kreativnih dejavnosti (kreativnih 
industrij) z visoko dodano vrednostjo. 
Dejavnosti, ki so pomembne na ravni 
regije oziroma EU so prostorsko smotrno 
umeščene in ob spoštovanju načel 
trajnosti zagotavljajo oskrbo na višjih 
ravneh ob povezovanju s sorodnimi 
institucijami na evropski in regionalni 
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izboljšali. ravni.  

Opis ciljnega stanja na ravni EU: 

− Razvoj pomembnejših kulturnih objektov 
(Kolizej, Opera) v katerih se občasno 
izvajajo prireditve mednarodnega 
pomena. 

Opis ciljnega stanja na ravni EU: 

− Razvoj univerzitetnih centrov, 
raziskovalne in aplikativne infrastrukture 
(npr. Politehnika Ljubljana s programi 
naravoslovno-tehnične smeri, Center 
umetnostnih akademij z navezavo na 
kulturne institucije) pripomore k 
promociji Ljubljane kot univerzitetnega 
mesta. 

− Nadaljnji razvoj pomembnejših 
zdravstvenih institucij (UKC). 

− Nadaljnji razvoj pomembnejših kulturnih 
institucij, (CD, Opera) in razvoj novih 
(NUK+CTK, Kolizej). Večanje kakovosti 
in specializacija ponudbe, organizacija in 
redna izvedba kulturnih prireditev z 
mednarodnim pomenom. Izgradnja 
reprezentativnega kulturnega objekta 
(center sodobnih umetnosti), ki 
pripomore k izboljšanju kulturne 
ponudbe in prepoznavnosti glavnega 
mesta in države. Trženje zgodovinske in 
kulturne identitete. 

− Razvoj kongresne in sejemske 
dejavnosti v povezavi z razvojem 
izobraževanja in kulture. 

− Razvoj mednarodno priznane 
univerzitetne, raziskovalne, kulturne in 
zdravstvene dejavnosti spodbuja 
priseljevanje visoko kvalificiranih 
strokovnjakov. 

Opis ciljnega stanja na ravni EU: 

− Vzpostavitev univerzitetnega središča - 
koordinacijskega centra za visokošolsko, 
raziskovalno in aplikativno 
infrastrukturo, ki spodbuja sodelovanje 
med izobraževalnimi in raziskovalnimi 
institucijami in usklajuje delo centrov, ki 
so locirani razpršeno in se vežejo na 
obstoječe gospodarske subjekte ali 
prostorske danosti (npr. raziskovalni 
inštitut za kmetijstvo - biotehniške 
znanosti v Logatcu, umetniške 
akademije in kulturne institucije, 
športna akademija in univerzitetni 
športni center). 

− Razvoj kulturnih institucij (CD, Opera, 
NUK+CTK, SNG, Lutkovno gledališče in 
drugih), večanje kakovosti in 
prepoznavnosti, specializacija ponudbe, 
navezava na tradicionalno uveljavljene 
dogodke (festivali), izkoriščanje 
zanimivih in kakovostnih ambientov za 
kulturne prireditve (Ljubljanski grad, 
drugi gradovi in prizorišča v naravnem 
okolju, ki pridobijo specializirane 
funkcije in prepoznavnost). Kulturne 
institucije v LUR se z visoko kvalitetno 
ponudbo enakovredno vključujejo v 
mrežo evropskih kulturnih institucij. 

− Razvoj kongresne in sejemske 
dejavnosti, umeščene v prostor tako, da 
se omogoča nadaljnji razvoj ob 
upoštevanju trajnostnih načel. 

− LUR gosti sedež pomembne institucije 
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EU s področja javne uprave in prenosa 
evropskih politik na države v 
priključevanju in ostale države v regiji. 

− Razvoj mednarodno priznane 
univerzitetne, raziskovalne, kulturne in 
zdravstvene dejavnosti ter javne uprave 
spodbuja priseljevanje visoko 
kvalificiranih strokovnjakov. 

 

Opis ciljnega stanja na ravni sosednjih 
držav in regij: 

− Ohranjanje in dopolnjevanje dosedanje 
ponudbe in prepoznavnosti na področju 
izobraževalnih, zdravstvenih in kulturnih 
dejavnosti. 

Opis ciljnega stanja na ravni sosednjih 
držav in regij: 

− Zagotavljanje kakovostnih zdravstvenih 
storitev na sekundarni in terciarni ravni, 
ki so pretežno locirane na območju MOL. 
Razvoj diagnostičnih centrov in 
specialističnega zdravljenja, ki zadostuje 
potrebam države, potrebam v regiji in 
sosednjih državah. 

Opis ciljnega stanja na ravni sosednjih 
držav in regij: 

− Zagotavljanje kakovostnih zdravstvenih 
storitev  na sekundarni in terciarni ravni 
(ki so delno locirane v MOL - obstoječe, 
nove se navezujejo na določene 
prostorske kvalitete in se povezujejo s 
ponudbo naravnih zdravilišč). Razvoj 
diagnostičnih centrov in specialističnega 
zdravljenja ter mreže centrov za 
urgentno medicino, ki zadostujejo 
državnim potrebam in potrebam v regiji 
(za določene uveljavljene in priznane 
programe) in se dopolnjujejo s ponudbo 
zdravstvenih storitev v regiji in 
sosednjih državah. 

Opis ciljnega stanja na ravni države: 

− Razvoj velikih športnih objektov (obnova 
Plečnikovega stadiona in izgradnja 
stadiona Stožice) za prireditve z večjim 
številom udeležencev. 

− Zagotavljanje kakovostnih zdravstvenih 
storitev na sekundarni in terciarni ravni, 
diagnostični centri in specialistično 
zdravljenje, ki zadostujejo državnim 

Opis ciljnega stanja na ravni države: 

− Razvoj velikih športnih objektov za 
prireditve z večjim številom udeležencev 
(obnova Plečnikovega stadiona in 
izgradnja stadiona Stožice) in športnih 
centrov  za manjše število udeležencev 
ter kombinacijo vrhunskih in 
rekreativnih vsebin (Trnovsko 
predmestje, Sotočje, Podutik). 

Opis ciljnega stanja na ravni države: 

− Srednje šolstvo je delno decentralizirano 
in povezano z gospodarskimi in 
raziskovalnimi dejavnostmi, ki imajo 
potrebe po določenih kadrih 
(štipendiranje). Podobno velja za visoko 
šolstvo oziroma raziskovalne institucije, 
ki se razvijajo v sodelovanju z 
gospodarskimi subjekti. 
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potrebam.  Zdravstvene institucije 
sekundarne in terciarne ravni so 
koncentrirane na območju MOL. 

− Izgradnja verskih objektov za različne 
veroizpovedi. 

 

− Primarno zdravstvene storitve 
dopolnjuje mreža sekundarne ravni – 
določene specialistične ambulante v 
večjih medobčinskih središčih. Oskrbo 
dopolnjujejo nove storitve (telemedicina, 
telefarmacija, strokovni internetni 
forumi). 

− Izgradnja verskih in spremljevalnih 
objektov za različne veroizpovedi. 

− Razvoj športnih objektov vezan na 
naravne danosti prostora in potrebe v 
regiji (zadovoljevanje državnih potreb in 
primernost za prireditve na evropski in 
svetovni ravni), strateška umestitev v 
prostor omogoča nadaljnji razvoj in 
dostopnost z JPP (Stožice, Trnovsko 
predmestje, Sotočje, Podutik, športno 
poslovni parki...). 

− Zdravstvena oskrba je dopolnjena z 
novimi storitvami, razvoj »e-zdravja« , 
ki  s širšo uporabo komunikacijskih in 
informacijskih tehnologij zagotavlja 
učinkovitejšo javno zdravstveno storitev, 
svetovanje in usmerjanje. 

− Razvoj centra za starejše, strokovna 
podpora centrom in institucijam v 
državi, priprava posebnih zdravstvenih 
in negovalnih programov ter dodatnih 
aktivnosti za starejše in socialno 
ogrožene skupine (izobraževanje, 
umetniške dejavnosti, športne 
aktivnosti, preživljanje časa v naravi, 
omogočanje »izmenjave« med različnimi 
centri po državi (podoben princip kot 
CŠOD). 

− Izgradnja verskih in spremljevalnih 
objektov, ki pri prostorski umestitvi in 
gradnji upoštevajo načela trajnosti in 
energetske učinkovitosti. 

 

Opis ciljnega stanja na ravni LUR: 

− Zagotavljanje ustreznega števila mest 
za varstvo predšolskih otrok v občini 
bivanja in zagotavljanje otroških igrišč in 
drugih odprtih javnih površin, ki bolje 

Opis ciljnega stanja na ravni LUR: 

− Povezovanje predšolske vzgoje znotraj 
LUR, zagotavljanje usklajevanja 
kapacitet in potreb (kompenzacije med 
občinami). Zagotavljanje otroških igrišč 

Opis ciljnega stanja na ravni LUR: 

− Usklajeno zadovoljevanje potreb po 
varstvu predšolskih otrok znotraj LUR, 
dopolnjevanje ponudbe vrtcev z drugimi 
alternativnimi oblikami (varuške, manjše 
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sledi toku priseljevanja (izgradnjo 
financirajo občine). Zagotavljanje 
ustreznega števila mest in kakovosti 
osnovnega šolstva v kraju bivanja oz. 
občini, povezava z dejavnostmi 
pomembnimi za lokalna in občinska 
središča (športne, kulturne dejavnosti). 
Izgradnja manjšega števila novih 
srednješolskih centrov v občinskih 
središčih. 

− Povezava in razvoj športnih aktivnosti v 
obstoječih objektih (šole, športni centri), 
trženje športnih dejavnosti je povezano 
z njihovo manjšo dostopnostjo. 

− Zagotavljanje kvalitetnega osnovnega 
zdravstva v javnih ustanovah ali pri 
koncesionarjih, zdravstvene dejavnosti 
višjih ravni se zagotavlja v regionalnem 
središču. 

− Socialno varstvo je usmerjeno v 
zadovoljevanje potreb starajočega 
prebivalstva. Izgradnja in širjenje 
domov starejših v občinskih središčih, 
gradnja varovanih stanovanj in 
manjšega števila medgeneracijskih 
centrov, zagotavljanje pomoči na domu 
v občinskih središčih in bližnji okolici. 

− Razvoj kulturnih institucij v občinskih 
centrih in središčih medobčinskega 
pomena. 

 

in drugih odprtih javnih površin, ki sledi 
toku priseljevanja (izgradnjo pretežno 
financirajo investitorji novih 
stanovanjskih sosesk). Boljša 
povezanost osnovno- in srednješolskih 
centrov znotraj LUR, povezava s 
športnimi in kulturnimi dejavnostmi. 
Visokošolske institucije so med seboj 
povezane, z novimi vsebinami 
umeščenimi v bližini je izboljšana 
njihova mestotvorna vloga (povezovanje 
z ostalimi javnimi programi). 

− Z umestitvijo novih medobčinskih 
športnih centrov je zagotovljena enaka 
dostopnost v vseh delih regije. Razvoj 
športnih aktivnosti v sodelovanju s 
šolskimi centri in ob podpori občin 
(zagotavljanje dostopnosti določenih 
športnih aktivnosti za vse prebivalce). 

− Zagotavljanje kakovostnega javnega 
zdravstva za vse prebivalce, osnovna 
raven vezana na kraj bivanja se 
dopolnjuje z diagnostičnimi in 
posameznimi specializiranimi 
ustanovami v medobčinskih središčih in 
MOL. 

− Razvoj novih oblik varstva in bivanja 
starejših ljudi, domovi ki ponujajo 
različne oblike oskrbe, varovana 
stanovanja, pomoč na domu na 
celotnem območju, pomoč na poziv, 
prilagajanje stanovanj potrebam 
starejših prebivalcev. 

 

skupine otrok, varstvo otrok v sklopu 
večjih gospodarskih subjektov). 
Povezava predšolskega varstva in 
osnovnih šol, vključevanje v soseske. 
Objekti namenjeni predšolskemu in 
osnovnošolskemu izobraževanju so 
multifunkcionalni in se lahko prilagajajo 
potrebam.  Investitorji v zasebnem 
sektorju povrnejo pretekla vlaganja 
javnega sektorja v družbeno 
infrastrukturo z zagotavljanjem 
izboljševanja in dopolnjevanja obstoječe 
infrastrukture (npr. gradnja otroških 
igrišč in drugih odprtih javnih površin na 
različnih območjih mesta, glede na 
potrebe), razvoj gospodarskih 
dejavnosti, ki uporabljajo javno 
infrastrukturo se mora odražati kot 
korist za vse prebivalce.   

− Omogočanje sobivanja in sodelovanja 
različnih generacij, soseske z 
uravnoteženim deležem različnih 
generacij, omogočanje sodelovanja in 
medsebojnega nudenja pomoči med 
generacijami, omogočanje čim daljšega 
kakovostnega samostojnega življenja 
starejših (različni nivoji pomoči: občasna 
pomoč, medgeneracijski centri, 
varovana stanovanja, domovi in 
prilagojena gradnja). 

− Spodbujanje zdravega načina življenja in 
ukvarjanja s športom in rekreacijo kot 
način življenja. Urejanje športnih 
objektov v prepletu z drugimi 
funkcijami. Lokalne skupnosti imajo 
aktivno vlogo pri ustvarjanju bivalnega 
okolja, ki podpira zdrav način življenja in 
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rekreacije oziroma fizičnih dejavnosti, 
kar pripomore k izboljšanju 
zdravstvenega stanja prebivalcev. 
Zasebni sektor (gospodarski subjekti) 
aktivno sodeluje pri spodbujanju 
zdravega načina življenja zaposlenih. 

 

Prednostni razvojni cilji: 

− Zagotavljanje ustrezne kakovosti in 
dostopnosti oskrbe z družbenimi 
dejavnostmi (predšolsko varstvo, 
šolstvo, šport, zdravstvo, sociala - skrb 
za starejše prebivalstvo, kultura). 

 

Prednostni razvojni cilji: 

− Poleg poznanih institucionalnih oblik 
predšolskega varstva, šolstva in 
zdravstva razviti in omogočiti dostopnost 
tudi do drugih, alternativnih oblik. 

− Medobčinsko sodelovanje pri 
zagotavljanju ponudbe družbene 
infrastrukture. 

− Izboljšanje socialno-povezovalne 
funkcije objektov družbene 
infrastrukture (šole, športni centri, 
kulturni domovi...). 

 

Prednostni razvojni cilji: 

− Poleg kakovostnih institucionalnih oblik 
družbenih dejavnosti razviti in omogočiti 
čim boljšo dostopnost do drugih, 
alternativnih oblik (zagotavljanje 
dostopnosti do e-storitev in 
izobraževanja oziroma pomoči za 
njihovo uporabo za vse prebivalce). 

− Dekoncentrirano umeščanje regionalnih 
upravnih funkcij in drugih družbenih 
dejavnosti na sekundarni oz. terciarni 
ravni (zagotovitev zmanjšanja potreb po 
širitvi z učinkovitimi in dostopnimi e-
storitvami v javni upravi, sodstvu, 
zdravstvu). 

− Povezovanje različnih družbenih 
dejavnosti in zagotavljanje njihove 
socialno-povezovalne funkcije. 

− Zagotavljanje kakovostnega in zdravega 
načina življenja v vseh življenjskih 
obdobjih. 

− Razvoj mest po meri človeka 
(dostopnost in kvaliteta bivanja za vse 
skupine, invalide...). 

 

Prednostne razvojne usmeritve: 

− Kakovostna oskrba z javnimi storitvami 
za vse prebivalce v lokalnem okolju 

Prednostne razvojne usmeritve: 

− Zagotavljanje kakovostne oskrbe z 
javnimi storitvami za vse prebivalce, 

Prednostne razvojne usmeritve: 

− Vertikalno in horizontalno povezovanje 
družbenih dejavnosti za zagotavljanje 
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oziroma čim bližje kraju bivanja. 
− Prostorsko umeščanje storitev in 

objektov glede na potrebe uporabnikov. 
 

večanje pomena institucij (državnega, 
regionalnega in evropskega pomena) v 
regiji. 

− Prostorsko umeščanje storitev in 
objektov glede na potrebe uporabnikov 
ob smiselnem dopolnjevanju ter 
povečanju razvejanosti in raznolikosti 
ponudbe na sekundarni in terciarni ravni 
(vsebina ponudbe se razlikuje med 
posameznimi središči). 

kakovostne in učinkovite oskrbe z 
javnimi storitvami za vse prebivalce. 

− Prostorsko umeščanje storitev in 
objektov ob upoštevanju dopolnjevanja 
in povezovanja med središči ter 
povečanju razvejanosti in raznolikosti 
ponudbe na sekundarni in terciarni ravni 
(vsebina ponudbe se razlikuje med 
posameznimi središči) ter ob 
upoštevanju okoljskih pogojev, 
nosilnosti prostora. Usklajen razvoj 
različnih dejavnosti in omogočanje 
hitrega prilagajanja kapacitet dejanskim 
potrebam. 

 

PROMET  PROMET  PROMET  

Opis ciljnega stanja na ravni EU: 

 LUR z Ljubljano kot svojim regionalnim 
središčem ohranja v okviru EU status 
glavnega transportnega vozlišča36,ki ga 
udejanja predvsem z razvito obstoječo 
in načrtovano avtocestno infrastrukturo 
in infrastrukturo zračnega prometa 
(Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana). 

 Na področju železniške infrastrukture je 
dolgoročno predvidena tudi umestitev 
proge za visoke hitrosti v smeri ... 
Benetke-Trst-Ljubljana-Zagreb ... s 
postajo v Ljubljani s katero LUR utrdi 
status glavnega transportnega vozlišča 
ter izboljša prometno povezanost v 

Opis ciljnega stanja na ravni EU: 

 LUR z Ljubljano kot svojim regionalnim 
središčem ohranja v okviru EU status 
glavnega transportnega vozlišča na 
način, da poleg razširjanja in 
posodabljanja (avto)cestne 
infrastrukture in infrastrukture zračnega 
prometa (Letališče Jožeta Pučnika 
Ljubljana), skupaj z državo posodablja 
obstoječo državno in regionalno 
železniško infrastrukturo, ter načrtuje 
dodatno smer proge za visoke hitrosti v 
smeri Ljubljana-Beljak-Muenchen ... 

 Na ta način LUR izboljša prometno 
povezanost tudi v smeri enega kraka 10. 

Opis ciljnega stanja na ravni EU: 

 LUR z Ljubljano kot svojim regionalnim 
središčem udejanja v okviru EU status 
evropskega transportnega vozlišča na 
način, da poleg razširjanja in 
posodabljanja (avto)cestne 
infrastrukture in infrastrukture zračnega 
prometa (Letališče Jožeta Pučnika 
Ljubljana), skupaj z državo posodablja 
obstoječo državno in regionalno 
železniško infrastrukturo, ter načrtuje 
izgradnjo prog za visoke hitrosti v vseh 
smereh 5. in 10. vseevropskega 
koridorja (smeri ... Benetke-Trst-
Ljubljana-Zagreb ..., Ljubljana-Beljak-

                                                 
36 Poleg glavnega transportnega vozlišča projekt ESPON 1.1.1 opredeljuje še nadrejena globalno in evropsko transportno vozliče, glej  ESPON 1.1.1 - Potenciali policentričnega razvoja v Evropi 
(Potentials for polycentric development in Europe), Nordregio - Nordic Centre for Spatial Development, Stockholm, (Sweden) et al., 2004. 
http://www.espon.eu/mmp/online/website/content/projects/259/648/index_EN.html. 
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smeri 5. vseevropskega transportnega 
koridorja. 

vseevropskega transportnega koridorja. 

 

Muenchen ... ter Ljubljana-Maribor-
Gradec-Dunaj). 

Opis ciljnega stanja na ravni sosednjih 
držav in regij: 

 Na tej teritorialni ravni si LUR določa 
strateški prostorski položaj predvsem 
kot osrednji del območja Ljubljanske 
metropolitanske regije. 

 Koprsko pristanišče – kot pristanišče 
ljubljanske metropolitanske regije – se 
razvija predvsem v okviru podjetniških 
prizadevanj poslovnega sistema Luke 
Koper d.d., kar posledično vpliva na 
počasnejši razvoj pristaniške ter cestne 
in železniške infrastrukture, s katero se 
pristanišče povezuje z ljubljansko 
metropolitansko regijo ter s svojimi 
širšimi zalednimi kontinentalnimi trgi. 

Opis ciljnega stanja na ravni sosednjih 
držav in regij: 

 Z razvojem univerzalne ponudbe 
pristaniških storitev, učinkovite 
informacijske in logistične povezanosti s 
svetom, zaokroženosti pretovornih in 
skladiščnih zmogljivosti terminalov ter 
njihove ustrezne povezanosti s 
kopenskimi in pomorskimi prometnimi 
sistemi, postaja pristanišče Koper 
osrednje pristanišče in tovorno 
distribucijsko središče za države srednje 
Evrope – razvoj sistema podpira LUR in 
država. 

 

Opis ciljnega stanja na ravni sosednjih 
držav in regij: 

 Pristanišča Koper, Trst in Tržič so 
sestavni deli enotnega regionalnega 
pristaniškega sistema Severni Jadran z 
ustrezno specializacijo in delitvijo dela 
med njimi. Sistem uspešno tekmuje s 
severnomorskimi pristaniškimi sistemi, 
njegov razvoj pa enotno podpirata LUR 
in ostale razvojne regije, ki tvorijo 
ljubljansko metropolitansko regijo, 
dežela FJK, Republika Slovenija in 
Republika Italija. 

Opis ciljnega stanja na ravni države: 

 Nadaljevanje pospešenega 
posodabljanja in izgradnje cestne 
infrastrukture in infrastrukture zračnega 
prometa ob neustreznem upoštevanju 
eksternih stroškov tovrstnega prometa 
kar vpliva na njihovo nadaljnje prikrito 
subvencioniranje. 

 Neusklajeno načrtovanje in razvoj 
kvalitetnih logističnih in distribucijskih 
centrov kar povzroča razpršitev te 
dejavnosti, daljšanje in obremenjevanje 
prometnih poti ter povečevanje 
prometnih stroškov, kar negativno 
vpliva na konkurenčnost in učinkovitost 
gospodarstva LUR in celotne države. 

Opis ciljnega stanja na ravni države: 

 Uveljavitev enakomernejše finančne 
obremenitve (ob upoštevanju eksternih 
stroškov) različnih prometnih 
podsistemov po načelu, da “vsak 
prometni podsistem plača stroške 
(škodo), ki jih dejansko povzroča”. 

 Vzpostavitev osrednjega logističnega in 
distribucijskega centra v LUR državnega 
pomena ter priprava in uveljavljanje 
prometno-političnih ukrepov za njegov 
razvoj ter  za dvig konkurenčnosti 
kombiniranega prometa in 
vzpostavljanje nepretrganih prometnih 
verig. 

 Vlaganje v izgradnjo in vzdrževanje 

Opis ciljnega stanja na ravni države: 

 Upoštevanje vseh, tudi eksternih 
prometnih stroškov in temu primerno 
oblikovanje cen prometnih storitev ter 
izračun stroškov prometne 
infrastrukture. 

 Mreženje osrednjega logističnega in 
distribucijskega centra v LUR državnega 
pomena z ostalimi logističnimi in 
distribucijskimi centri v Sloveniji in širše 
ter oblikovanje prometno-političnih 
ukrepov v podporo kombiniranemu 
prometu in vzpostavljanju nepretrganih 
prometnih verig, ki pozitivno vplivajo na 
enakomerno obremenjenost prometnega 
sistema ter predvsem na gospodarsko 
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 Vzpostavi se 4. razvojna os , katere 
hrbtenico predstavlja cestna povezava 
Ljubljano-Škofjo Loko-Cerknom-
Tolminom. 

 

posamezne prometne infrastrukture na 
podlagi veljavnih strateških dokumentov 
(poudarek na učinkovitem javnem 
potniškem  prometu). 

 

konkurenčnost. 
 Vlaganje v izgradnjo in vzdrževanje 

posamezne prometne infrastrukture na 
podlagi veljavnih strateških dokumentov 
(poudarek na trajnostnih oblikah 
prometa, torej poleg javnega potniškega 
prometa tudi na nemotoriziranih 
oblikah). 

 

Opis ciljnega stanja na ravni LUR: 

 Razvoj prometne infrastrukture je 
prednostno usmerjen v dopolnjevanje 
cestnega omrežja, saj le ta zagotavlja 
dobro dostopnost vseh prebivalcev. 

 Omrežje je dopolnjeno z delom novega 
(avto)cestnega obroča, ki prevzema 
predvsem tranzitni promet in tako 
razbremeni ljubljanski avtocestni obroč. 

 Splošna parkirišča se na obeh ravneh 
gradijo ekstenzivno (skladno z 
obstoječimi načrti). Parkirišča parkiraj in 
se pelji se organizirajo le v omejeni 
količini, in sicer samo na mestnem 
obrobju. 

 Poleg izboljšanja regionalnega javnega 
potniškega prometa, ki bo še naprej 
večinoma temeljil na avtobusu, tudi v 
Ljubljani uredi boljši javni promet, ki pa 
bo tudi temeljil le na avtobusih, toda na 
rumenih pasovih. 

 Razvoj javnega prometa  poteka počasi 
in učinkovito povezuje le območja 
poselitve z dovolj veliko gostoto. 

 Razvoj železniškega omrežja temelji na 
prenovi obstojih s strani potnikov najbolj 
zasedenih prog. Obstoječe omrežje se s 

Opis ciljnega stanja na ravni LUR: 

 Cestno omrežje se dopolni z 
manjkajočimi povezavami, delno se 
nadgradi preobremenjene povezave. 

 Splošna parkirišča se na obeh ravneh 
zgradi le v omejeni količini, ki bo manjša 
kot pri scenariju A. Parkirišča parkiraj in 
se pelji se zgradijo na ljubljanskem 
obrobju in v regionalnem zaledju, in 
sicer večji količini, da se nadomesti 
primanjkljaj pri splošnih parkiriščih. 

 Glavni poudarek na razvoju prometa v 
regiji je na javnem potniškem prometu. 
V okviru razvojnih smeri z zgoščeno 
poselitvijo se vzpostavijo koridorji z 
visoko zmogljivim javnim potniškim 
prometom. 

 Uvede se visokokakovostni primestni 
železniški javni promet. Ta bo temeljni 
nosilec primestnega javnega prometa, 
avtobus pa njegovo dopolnilo. Tudi v 
Ljubljani se uvede visokokakovostni 
mestni tirni sistem javnega prometa, ki 
bo potekal po lastnem vozišču. Mestni in 
primestni sistem javnega prometa sta 
združena v integralno celoto.   

 Razvoj železniškega omrežja temelji na 

Opis ciljnega stanja na ravni LUR: 

 Cestno omrežje se dopolni z 
manjkajočimi povezavami, delno se 
nadgradi preobremenjene povezave.  

 Splošna parkirišča se na obeh ravneh 
gradi zelo restriktivno in jih bo bistveno 
manj kot pri scenariju B. Določi se 
maksimum dovoljenih parkirišč, ki ne 
sme biti presežen. Parkirišča parkiraj in 
se pelji tudi v tem primeru zgradijo na 
mestnem obrobju in v regionalnem 
zaledju, toda sedaj v maksimalni 
količini. 

 Prometno omrežje je dopolnjeno z 
delom novega (avto)cestnega obroča, ki 
omogoča hitro in neposredno povezavo 
med urbanimi središči v regiji s sredstvi 
javnega potniškega prometa. 

 Razvoj železniškega omrežja temelji na 
prenovi obstojih prog in dopolnitvi 
omrežja z novimi regionalnimi 
povezavami. Obstoječe omrežje se s 
posodobitvami prilagodi za hitrosti do 
160 km/h. Poleg novega tira proti 
Kranju, se sistem nadgradi še s progo 
proti Vrhniki, ki je namenjena predvsem 
regionalnemu potniškemu prometu. 
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posodobitvami prilagodi za hitrosti do 
160 km/h. Edina večja nadgradnja 
sistema je nov tir proti severu, ki je tudi 
prilagojen za hitrosti do 160 km/h. 

 Vzpostavi se proga za visoke hitrosti v 
smeri Benetke – Trst – Ljubljana - 
Zagreb s postajo v Ljubljani. 

 Regija je dobro povezana z Letališčem 
Jožeta Pučnika in Luko Koper s cestno in 
železniško povezavo. 

 Kolesarsko omrežje v regiji temelji na 
omrežju rekreacijskih poti, ustrezno 
omrežje kolesarskih poti je zagotovljeno 
le v Ljubljani. 

prenovi obstojih prog in dopolnitvi 
omrežja z novimi regionalnimi 
povezavami v smereh novih poselitvenih 
zgostitev. Obstoječe omrežje se s 
posodobitvami prilagodi za hitrosti do 
160 km/h. Poleg novega tira proti 
Kranju, se sistem nadgradi še s progo 
proti Vrhniki, ki je namenjena predvsem 
regionalnemu potniškemu prometu. 

 Vzpostavi se proga za visoke hitrosti v 
smeri Benetke – Trst – Ljubljana - 
Zagreb s postajo v Ljubljani, ter dodatna 
smer proge za visoke hitrosti v smeri 
Ljubljana – Beljak - Muenchen. 

 Regija je dobro povezana z Letališčem 
Jožeta Pučnika in Luko Koper s cestno in 
železniško povezavo. 

 Kolesarsko omrežje v regiji temelji na 
omrežju rekreacijskih poti in njihovi 
povezanosti z lokalnimi kolesarskimi 
omrežji. 

 Uvede se visokokakovostni primestni 
oziroma regionalni železniški javni 
promet, ki bo temeljni nosilec tega 
prometa. Avtobus bo njegovo dopolnilo. 
Prav tako se tudi v Ljubljani zgradi 
visokokakovostni mestni tirni sistem 
javnega pometa na lastnem vozišču. 
Oba se združita v integralno celoto.  

 Vzpostavi se proga za visoke hitrosti v 
smeri Benetke – Trst – Ljubljana - 
Zagreb s postajo v Ljubljani, ter dodatni 
smeri proge za visoke hitrosti v smeri 
Ljubljana – Beljak – Muenchen in 
Ljubljana – Maribor – Gradec – Dunaj. 

 Regija je dobro povezana z Letališčem 
Jožeta Pučnika in Luko Koper s cestno in 
železniško povezavo. 

 Kolesarsko omrežje v regiji temelji na 
omrežju rekreacijskih poti in njihovi 
povezanosti z dobro razvitimi lokalnimi 
kolesarskimi omrežji, ki povezujejo 
stanovanjska območja z oskrbo in 
zaposlitvenimi središči. 

 Vzpostavi se plovnost reke Ljubljanice 
od Vrhnike do Zaloga. Ta poleg 
turistične in rekreacijske ponudbe 
omogoča tudi vzpostavitev atraktivne in 
učinkovite povezave med pomembnimi 
točkami v Ljubljani in ostalih občinah ob 
reki. 

 

Prednostni razvojni cilji: 

 Prednostno dopolnjevanje cestnega 
omrežja. 

 Razvoj javnega potniškega prometa. 
 Prenova in nadgradnja obstoječega 

Prednostni razvojni cilji: 

 Razvoj visoko zmogljivega sistema 
javnega potniškega prometa v koridorjih 
z večjo gostoto poselitve. 

 Prenova in nadgradnja obstoječega 

Prednostni razvojni cilji: 

 Razvoj učinkovitega sistema javnega 
potniškega prometa med Ljubljano in 
ostalimi urbanimi središči in med 
posameznimi urbanimi središči. 
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železniškega omrežja na hitrosti do 160 
km/h. 

železniškega omrežja na hitrosti do 160 
km/h. 

 Vzpostavitev kolesarskih omrežij v 
ostalih urbanih središčih. 

 Sprememba potovalnih navad 
prebivalcev regije za 10% v korist 
javnega potniškega prometa na račun 
avtomobilskega prometa. 

 

 Prenova in nadgradnja obstoječega 
železniškega omrežja na hitrosti do 160 
km/h. 

 Vzpostavitev kolesarskih omrežij v 
ostalih urbanih središčih s poudarkom 
na dostopnosti storitvenih in oskrbnih 
dejavnosti. 

 Sprememba potovalnih navad 
prebivalcev regije za 15% v korist 
javnega potniškega  prometa, razvoj 
kolesarjenja in hoje na račun 
avtomobilskega prometa. 

 

Prednostne razvojne usmeritve: 

 Zagotavljanje primerne prometne 
infrastrukture glede na prometno 
povpraševanje. 

 Gradnja zmogljivosti P+R po zmožnostih 
in interesih posameznihobčin. 

 

Prednostne razvojne usmeritve: 

 Prednostni razvoj koridorjev visoko 
zmogljivega javnega prometa. 

 Priprava aktivne parkirne politike občin / 
regije. 

 Gradnja zmogljivosti P+R na obrobju 
mesta Ljubljana in v regionalnem 
zaledju. 

 Zagotavljanje dobre dostopnosti 
območij, v katerih javni potniški promet 
ni učinkovit s cestno infrastrukturo. 

 

Prednostne razvojne usmeritve: 

 Prednostni razvoj učinkovitega javnega 
potniškega prometa. 

 Priprava restriktivne parkirne politike 
občin / regije. 

 Gradnja zmogljivosti P+R na obrobju 
mesta Ljubljana in v regionalnem 
zaledju. 

 Vzpostavitev razvejanih sistemov varnih 
in udobnih kolesarskih povezav v ostalih 
urbanih središčih v regiji. 

 Zagotavljanje dobre dostopnosti 
območij, v katerih javni potniški promet 
ni konkurenčen  cestnem prometu. 
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KRAJINA  KRAJINA  KRAJINA  

Podrobnejša splošna predstavitev scenarija 
za področje krajine: 

 Močno je izraženo sektorsko upravljanje 
s prostorom; sektorji delujejo neodvisno 
od drugih uporabnikov prostora. 
Oblikovani ukrepi se med seboj bodisi 
podvajajo ali pa so med seboj konfliktni. 
Varstvo narave, varstvo kulturne 
dediščine, kmetijstvo, gozdarstvo, 
varstvo vodnih virov se ohranja oziroma 
deluje v obliki rezervatnega varstva. 
Poudarjena je velika skrb za varstvo 
narave in naravne vrednote, visoka je 
tudi občutljivost za nove posege v 
prostor. 

Podrobnejša splošna predstavitev scenarija 
za področje krajine: 

 Povezano delovanje sektorjev in 
zavestno usklajevanje delovanja na 
različnih sektorskih področjih vodi k 
boljšim rezultatom na področju 
prostorske kohezije. Vzpostavljeno je 
sodelovanje na področju urejanja 
prostora in regionalnega razvoja na 
lokalni, regionalni in državni ravni in na 
problemskih območjih znotraj regije. 
Uravnotežena raba prostora in enake 
razvojne možnosti na celotnem območju 
regije omogočajo ohranjanje 
poseljenosti podeželja in visoko 
kakovost bivanja na celotnem območju 
regije (v mestih, primestnih naseljih, na 
podeželju), pridelavo kakovostne zdrave 
hrane in možnosti za rekreacijo v 
naravnem okolju. Vzpostavljeno je 
ravnotežje med kmetijsko pridelavo, 
ohranjanjem narave in varstvom okolja. 

Podrobnejša splošna predstavitev scenarija 
za področje krajine: 

 Približevanje načelom vzdržnega razvoja 
z ustreznim vrednotenjem okolja ter 
naravnih virov, z upoštevanjem 
pričakovanih klimatskih sprememb in 
spodbujanjem razvoja sodobnejših 
tehnologij in inovacij. Vzpostavljeno je 
sodelovanje  na področju urejanja 
prostora in regionalnega razvoja med 
prostorskimi enotami na lokalni, 
regionalni in državni ravni in na 
problemskih območjih znotraj regije. S 
krepitvijo več regionalnih centrov se 
zagotavlja enake razvojne možnosti na 
celotnem območju regije. Z 
uravnoteženo rabo prostora, z 
uvajanjem novih tehnologij, 
prilagajanjem vrste dejavnosti, selitvijo 
ranljivih dejavnosti na manj ogrožena in 
ustreznejša območja in prepuščanjem 
posameznih območij naravnim 
procesom, se varuje ljudi in naselja pred 
posledicami naravnih procesov (poplave, 
plazenje, erozija). Vzpostavljeno je 
ravnotežje med kmetijsko pridelavo, 
ohranjanjem narave in varstvom okolja 
ter sodelovanje in povezovanje z 
raziskovalnimi institucijami za doseganje 
inovacij na področju kmetijstva, 
pridelave zdrave hrane in trženja 
kmetijskih proizvodov. 
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Opis ciljnega stanja na ravni EU: 

 LUR ohranja vlogo funkcionalnega 
urbanega območja (FUAs) z razmeroma 
dobro ohranjenim naravnim okoljem in 
mestom Ljubljana kot evropskim 
središčem kategorije 4 MEGAs, 
prestolnico države in središče regije. 

Opis ciljnega stanja na ravni EU: 

 LUR krepi vlogo funkcionalnega 
urbanega območja (FUAs) z visoko 
stopnjo naravne ohranjenosti ter 
krajinske prepoznavnosti in težiščem, da 
je osrednje območje evroregije, s 
središčem v prestolnici države. 

Opis ciljnega stanja na ravni EU: 

 LUR povečuje vlogo funkcionalnega 
urbanega območja (FUAs) in središča 
evroregije z visoko stopnjo naravne 
ohranjenosti ter krajinske 
prepoznavnosti in uravnoteženim 
razvojem, temelječim na znanju, 
inovacijah in sodobnih tehnologijah. 
Svojo vlogo povečuje predvsem na 
področju varstva okolja, kakovosti 
bivanja, razvoju novih tehnologij, 
proizvodih iz ekološke pridelave in 
proizvodih višje kakovosti ter na 
področju turizma, rekreacije in 
vrhunskega športa. 

 

Opis ciljnega stanja na ravni sosednjih 
držav in regij: 

 LUR je metropolitansko območje z 
razmeroma dobro ohranjenim okoljem in 
raznoliko kulturno krajino. 

Opis ciljnega stanja na ravni sosednjih 
držav in regij: 

 LUR krepi vlogo metropolitanskega 
območja z dobro ohranjenim okoljem in 
raznoliko kulturno krajino. Je osrednje 
območje evroregije z visoko kakovostjo 
bivanja in vzpostavljenim ravnotežjem 
med razvojnimi in varstvenimi 
dejavnostmi (varstvo narave, varstvo 
okolja, varstvo voda, kmetijstvo, 
gozdarstvo, vodno gospodarstvo, 
energetika, industrija). 

Opis ciljnega stanja na ravni sosednjih 
držav in regij: 

 LUR krepi vlogo središča evroregije z 
visoko  stopnjo naravne ohranjenosti ter 
krajinske prepoznavnosti. Je osrednje 
območje evroregije z visoko kakovostjo 
bivanja in vzpostavljenim ravnotežjem 
med razvojnimi in varstvenimi 
dejavnostmi ter vzpostavljenim 
sistemom  na odzivanje na spremembe 
(varstvo narave, varstvo okolja, varstvo 
voda, varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, kmetijstvo, gozdarstvo, 
vodno gospodarstvo, energetika, 
poslovne cone). 

 

Opis ciljnega stanja na ravni države: Opis ciljnega stanja na ravni države: Opis ciljnega stanja na ravni države: 
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 LUR je najrazvitejša regija v državi z 
razmeroma dobro ohranjenim naravnim 
okoljem v hribovitejših predelih regije; 
razvojne dejavnosti so locirane pretežno 
na ravninskih predelih (poselitev, 
poslovne cone, kmetijstvo). LUR s 
središčem v Ljubljani je zaposlitveno, 
upravno in kulturno središče države.  

 

 LUR je najrazvitejša regija v državi z 
dobro ohranjenim naravnim okoljem in 
visoko kakovostjo bivanja v mestih, 
naseljih in na podeželju. Uveljavlja se 
policentrični sistem pri čemer se funkcije 
osrednjega centra prenese na več 
regionalnih centrov. 

 LUR je najrazvitejša regija v državi z 
dobro ohranjenim naravnim okoljem in 
visoko kakovostjo bivanja v mestih, 
naseljih in na podeželju. Uveljavlja se 
policentrični sistem pri čemer se funkcije 
osrednjega centra prenese na več 
regionalnih centrov. Prestolnica je 
kulturno in univerzitetno središče 
države. 

Opis ciljnega stanja na ravni LUR: 

 Poudarjeno je sektorsko upravljanje s 
prostorom; posamezni sektorji (varstvo 
narave, varstvo kulturne dediščine, 
kmetijstvo, gozdarstvo, vodno 
gospodarstvo) upravljajo oziroma 
varujejo svoje resurse v obliki 
rezervatnega varstva. Razmeroma velik 
del površine regije je vključen v enega 
od varstvenih režimov. Visoka je 
občutljivost za umeščanje novih 
dejavnosti/rab v prostor. 

 Med posameznimi sektorskimi cilji 
prihaja do neskladij, možnosti za razvoj 
novih dejavnosti so omejene.  

 Kmetijstvo na ravninskih območjih je 
usmerjeno v intenzivno pridelavo, v 
hribovitejših območjih prihaja do 
zaraščanja kmetijskih površin. Ta trend 
je prisoten na celotnem območju 
Evrope. 

 Površine poraščene z gozdom se 
povečujejo.  

 Območja vodnih virov so varovana z 
režimi, na območjih, ki sovpadajo s 
kmetijskimi zemljišči je možno ekološko 

Opis ciljnega stanja na ravni LUR: 

 S pravočasnim usklajevanjem neskladij 
med posameznimi sektorji, med 
lokalnimi skupnostmi ali med investitorji 
se zagotavlja uravnoteženo rabo 
prostora.  

 S krepitvijo več regionalnih centrov se 
zagotavlja enake razvojne možnosti na 
celotnem območju regije.  

 Krepi se sodelovanje med podeželskimi 
območji in mestnimi središči na področju 
gospodarskih dejavnosti in socialne 
infrastrukture. 

 Na celotnem območju regije je 
zagotovljena visoka kakovost življenja. 
Tudi na podeželju so dobro razvite 
oskrbne funkcije, omogočeno je delo na 
domu za visoko izobražene prebivalce, s 
tem pa krepitev socialne sredine 
podeželskih območij, naselja nimajo več 
le funkcije spalnih naselij, s tem pa se 
zmanjša tudi promet. 

 Spodbuja se trajnostno izkoriščanje 
razvojnih potencialov regije. 

 Varuje se območja z visoko 
ohranjenostjo naravnih procesov, to so 

Opis ciljnega stanja na ravni LUR: 

− S pravočasnim usklajevanjem neskladij 
med posameznimi sektorji, med 
lokalnimi skupnostmi ali med investitorji 
se zagotavlja uravnoteženo rabo 
prostora.  

− S krepitvijo več regionalnih centrov se 
zagotavlja enake razvojne možnosti na 
celotnem območju regije. 

− Krepi se sodelovanje med podeželskimi 
območji in mestnimi središči na področju 
gospodarskih dejavnosti in socialne 
infrastrukture. 

− Spodbuja se trajnostno izkoriščanje 
razvojnih potencialov regije. 

− Varuje se območja z visoko 
ohranjenostjo naravnih procesov, to so 
območja, kjer posegov v prostor ni bilo 
oziroma so ti minimalni in niso znatneje 
vplivali na potek naravnih procesov 
(območja z izjemno, redko ali tipično 
izoblikovanostjo površja, ki je posledica 
naravnih procesov, območja z visoko 
stopnjo ohranjenosti naravnih 
ekosistemov, območja pomembna za 
ohranjanje naravnih procesov in 
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kmetovanje. 
 Območja ohranjene narave so 

opredeljena z varstvenimi režimi in se 
povečujejo. 

 Povezovanje kulturne dediščine, 
naravnih vrednot in krajine z razvojem 
rekreacijskih dejavnosti in turizma. 

območja, kjer posegov v prostor ni bilo 
oziroma so ti minimalni in niso znatneje 
vplivali na potek naravnih procesov 
(območja z izjemno, redko ali tipično 
izoblikovanostjo površja, ki je posledica 
naravnih procesov, območja z visoko 
stopnjo ohranjenosti naravnih 
ekosistemov, območja pomembna za 
ohranjanje naravnih procesov in 
območja z izrazitejšo naravno 
dinamiko). Pripravljena je notranja 
conacija varstvenih območij ter določena 
območja strogega varstva in območja 
dopustnega usklajevanja. 

 Spodbuja se trajnostno kmetijstvo – 
opredeli se območja na katera se 
usmerja razvoj kmetijstva in v katerih 
naj bi se spodbujal vzdržen razvoj 
kmetijstva; območja, ustrezna za 
kmetijstvo se opredeli na:  
o območja tržnega kmetijstva (to so 

območja, na katerih je ustreznost 
prostora za kmetijstvo največja, in 
so glede na visoko kakovost 
naravnega vira in razmeroma nizke 
stopnje ranljivosti okolja zaradi 
kmetijstva ter majhne ogroženosti 
zaradi škodljivega varovanja voda 
najprimernejša za intenzivno 
kmetijsko rabo);  

o območja z omejitvami za kmetijstvo 
(so območja zemljišč, ki so primerna 
za kmetijstvo in ležijo na območjih 
podtalnice, ogroženih vodonosnikov, 
poplavnih območij, ter na območjih 
najvišje stopnje naravne 
ohranjenosti),  

območja z izrazitejšo naravno 
dinamiko). Pripravljena je notranja 
conacija varstvenih območij ter določena 
območja strogega varstva in območja 
dopustnega usklajevanja. 

− Spodbuja se trajnostno kmetijstvo – 
opredeli se območja na katera se 
usmerja razvoj kmetijstva in v katerih 
naj bi se spodbujal vzdržen razvoj 
kmetijstva; območja, ustrezna za 
kmetijstvo se opredeli na:  
o območja tržnega kmetijstva (to so 

območja, na katerih je ustreznost 
prostora za kmetijstvo največja, in 
so glede na visoko kakovost 
naravnega vira in razmeroma nizke 
stopnje ranljivosti okolja zaradi 
kmetijstva ter majhne ogroženosti 
zaradi škodljivega varovanja voda 
najprimernejša za intenzivno 
kmetijsko rabo);  

o območja z omejitvami za kmetijstvo 
(so območja zemljišč, ki so primerna 
za kmetijstvo in ležijo na območjih 
podtalnice, ogroženih vodonosnikov, 
poplavnih območij, ter na območjih 
najvišje stopnje naravne 
ohranjenosti),  

o območja spodbujanja kmetijske 
dejavnosti (so območja, primerna za 
kmetijstvo, ki so na območjih 
izjemnih krajin, krajinskih ali 
regijskih parkov, pomembnejših 
območjih kulturne dediščine; to so 
predvsem reliefno razgibana, delno 
hribovska, delno kraška območja na 
katerih prevladuje mozaična krajina 
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o območja spodbujanja kmetijske 
dejavnosti (so območja, primerna za 
kmetijstvo, ki so na območjih 
izjemnih krajin, krajinskih ali 
regijskih parkov, pomembnejših 
območjih kulturne dediščine; to so 
predvsem reliefno razgibana, delno 
hribovska, delno kraška območja na 
katerih prevladuje mozaična krajina 
s številnimi podeželskimi naselji; na 
teh območjih je kmetijska dejavnost 
kot gospodarska kategorija sicer 
sekundarnega pomena zaradi 
naravnih omejitev ali zaradi drugih 
posebnosti in izjemnosti, katerih 
ohranitev je v javnem interesu),  

o druga območja kmetijstva (so 
območja na katerih so možnosti za 
kmetijstvo manjše in kjer ni 
pomembnejših omejitev z vidika 
varstva naravnih virov, ohranjanja 
narave in kulturne dediščine; glede 
nadaljnega prostorskega razvoja na 
teh območjih so sprejemljive različne 
možnosti razvoja dejavnosti, ki 
sledijo načelom vzdržnega razvoja),  

o primestna kmetijska območja (so 
območja v bližini mest ali večjih 
naselij, ki so primerna za kmetijsko 
rabo, hkrati pa so tudi območja 
velikega pomena kot razvojna 
območja naselij; na ta območja je 
dovoljeno posegati tudi z drugimi 
dejavnostmi, za katere se izkaže 
potreba); 

− Za območja z omejenimi dejavniki za 
kmetijstvo se zagotovi subvencije. 

s številnimi podeželskimi naselji; na 
teh območjih je kmetijska dejavnost 
kot gospodarska kategorija sicer 
sekundarnega pomena zaradi 
naravnih omejitev ali zaradi drugih 
posebnosti in izjemnosti, katerih 
ohranitev je v javnem interesu),  

o druga območja kmetijstva (so 
območja na katerih so možnosti za 
kmetijstvo manjše in kjer ni 
pomembnejših omejitev z vidika 
varstva naravnih virov, ohranjanja 
narave in kulturne dediščine; glede 
nadaljnega prostorskega razvoja na 
teh območjih so sprejemljive različne 
možnosti razvoja dejavnosti, ki 
sledijo načelom vzdržnega razvoja),  

o primestna kmetijska območja (so 
območja v bližini mest ali večjih 
naselij, ki so primerna za kmetijsko 
rabo, hkrati pa so tudi območja 
velikega pomena kot razvojna 
območja naselij; na ta območja je 
dovoljeno posegati tudi z drugimi 
dejavnostmi, za katere se izkaže 
potreba); 

 Za območja z omejenimi dejavniki za 
kmetijstvo se zagotovi subvencije. 

 Zagotavlja se trajnostne oblike 
gozdarstva in izkoriščanje ostankov 
lesne proizvodne za biomaso. 

 Krepi se sodelovanje med lokalnimi 
skupinami znotraj regije pri reševanju 
skupnih problemov. 

 Spodbuja se ustanavljanje skupin 
proizvajalcev na področju ekološke 
proizvodnje in proizvodnje posebnih 
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− Zagotavlja se trajnostne oblike 
gozdarstva in izkoriščanje ostankov 
lesne proizvodne za biomaso. 

− Krepi se sodelovanje med lokalnimi 
skupinami znotraj regije pri reševanju 
skupnih problemov. 

− Izboljšanje kakovosti življenja na 
celotnem območju regije z izgradnjo 
ustrezne rekreacijske infrastrukture, 
medgeneracijskih centrov, 
rehabilitacijskih centrov, terapevtskih 
kmetij ipd. 

− Povezovanje kulturne dediščine, 
naravnih vrednot in krajine z razvojem 
rekreacijskih dejavnosti in turizma ter 
oblikovanjem prepoznavnih blagovnih 
znamk (ureditev tematskih poti, vodnih 
poti, konjeniških poti, muzej športa ipd). 

 

kmetijskih pridelkov, ki vodijo v 
povečanje koncentracije ponudbe in 
lažje prilagajanje proizvodnje zahtevam 
trga in prispevajo k povečanju dodane 
vrednosti v kmetijstvu (oblikovanje 
prepoznanih blagovnih znamk). 

 Izboljšanje kakovosti življenja na 
celotnem območju regije s pridelavo 
ekoloških pridelkov in zdrave hrane. 

 Izboljšanje kakovosti življenja na 
celotnem območju regije z 
zagotavljanjem ustrezne rekreacijske 
infrastrukture za vse prebivalce regije in 
vse starostne skupine. 

 Povezovanje kulturne dediščine, 
naravnih vrednot in krajine z razvojem 
rekreacijskih dejavnosti in turizma ter 
oblikovanjem prepoznavnih blagovnih 
znamk  na področju rekreacije in 
turizma (ureditev tematskih poti, vodnih 
poti, konjeniških poti, muzej športa ipd). 

 Spodbuja se inovativnost ter 
povezovanje med raziskovalnimi 
institucijami in kmetijskimi enotami za 
razvoj in doseganje inovacij v 
kmetijstvu. 

 Spodbuja se inovativnost ter 
povezovanje med raziskovalnimi 
institucijami in gozdarstvom ter lesno-
proizvodno industrijo za razvoj in 
doseganje inovacij na področju 
energetike, trajnostne rabe naravnih 
virov in lesne industrije.  

 Vzpostavitev inštituta za vode in 
poplavno varnost na območju z večjo 
verjetnostjo pojavljanja poplav. 
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Prednostni razvojni cilji in usmeritve: 

 Konkurenčen razvoj lokalnih skupnosti. 
 Ohranjanje ekološke stabilnosti. 
 Ohranjanje poseljenosti v hribovitejših in 

podeželskih območjih. 
 Zagotovitev trajnostnega kmetijstva in 

gozdarstva. 
 Zagotavljanje osnovne infrastrukture. 
 Ohranjanje prepoznavnosti krajine na 

celotnem območju LUR. 
 Ohranjanje narave in visoke stopnje 

biotske raznovrstnosti. 
 Varstvo kmetijskih zemljišč in 

potencialov za kmetijstvo. 
 Varstvo površinskih in podzemnih voda, 

vodnih in obvodnih ekosistemov ter 
mokrišč. 

 Zagotavljanje ustrezne kakovosti 
površinskih voda. 

 Zagotavljanje zadostne količine in 
ustrezne kakovosti pitne vode za 
nemoteno vodooskrbo 

 Sanacija razvrednotenih območij. 
 

 Prednostni razvojni cilji in usmeritve: 

 Uravnotežena raba prostora. 
 Zagotavljanje kakovostnega bivalnega 

okolja na celotnem območju regije (v 
mestih, primestnih naseljih in na 
podeželju). 

 Ohranjanje poseljenosti v hribovitejših in 
podeželskih območjih. 

 Varstvo ljudi in naselij pred naravnimi in 
drugimi nesrečami. 

 Konkurenčen razvoj regije na področju 
kmetijstva, energetike, lesne 
proizvodnje, športa, turizma in 
rekreacije. 

 Zagotovitev trajnostnega kmetijstva in 
gozdarstva. 

 Zagotavljanje ustrezne infrastrukture na 
celotnem območju regije. 

 Ohranjanje prepoznavnosti krajine na 
celotnem območju LUR. 

 Ohranjanje narave in visoke stopnje 
biotske raznovrstnosti. 

 Varstvo površinskih in podzemnih voda, 
vodnih in obvodnih ekosistemov ter 
mokrišč. 

 Zagotavljanje ustrezne kakovosti 
površinskih voda. 

 Zagotavljanje zadostne količine in 
ustrezne kakovosti pitne vode za 
nemoteno vodooskrbo. 

 

Prednostni razvojni cilji in usmeritve: 

 Zagotavljanje kakovostnega, zdravega 
in varnega bivalnega okolja na celotnem 
območju regije (v mestih, primestnih 
naseljih in na podeželju). 

 Uravnotežena raba prostora. 
 Ohranjanje poseljenosti v hribovitejših in 

podeželskih območjih. 
 Varstvo ljudi in naselij pred naravnimi in 

drugimi nesrečami. 
 Konkurenčen razvoj regije na področju 

kmetijstva, energetike, lesne 
proizvodnje, športa, turizma in 
rekreacije. 

 Razvoj malega gospodarstva in 
inovativnih turističnih produktov. 

 Zagotovitev trajnostnega kmetijstva in 
gozdarstva. 

 Zagotavljanje ustrezne infrastrukture na 
celotnem območju regije. 

 Ohranjanje prepoznavnosti krajine na 
celotnem območju LUR. 

 Ohranjanje narave in visoke stopnje 
biotske raznovrstnosti. 

 Varstvo površinskih in podzemnih voda, 
vodnih in obvodnih ekosistemov ter 
mokrišč. 

 Zagotavljanje ustrezne kakovosti 
površinskih voda. 

 Zagotavljanje zadostne količine in 
ustrezne kakovosti pitne vode za 
nemoteno vodooskrbo. 
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ENERGETIKA  ENERGETIKA  ENERGETIKA  

Podrobnejša splošna predstavitev scenarija 
za področje energetike37: 

− Poraba fosilnih goriv se nadaljuje po 
obstoječem trendu, cena nafte najprej 
narašča počasi, nato zaradi velike rabe 
cena izrazito naraste in leta 2030 doseže 
200$/sod38, zato je potreben razvoj 
novih tehnologij za optimalnejšo izrabo, 
v katerega gre večina sredstev; 
družbena dojemljivost za energetske 
probleme ostaja na današnji ravni 
oziroma se le malo povečuje; zaradi 
rabe fosilnih goriv se negativni učinki na 
okolje nadaljujejo in večajo, emisije 
TGP39 še vedno naraščajo. 

Podrobnejša splošna predstavitev scenarija 
za področje energetike: 

− Cena nafte raste enakomerno in doseže 
leta 2030 100 $/sod, dojemljivost za 
energetske probleme se veča, kar 
povečuje vlaganja gospodinjstev v 
manjše ukrepe, kot so prenova 
stavbnega fonda, učinkoviti načini 
ogrevanja, povečajo se investicije v 
lokalna omrežja. 

Podrobnejša splošna predstavitev scenarija 
za področje energetike: 

− Cena nafte hitro narašča in doseže leta 
2030 150 $/sod, zaradi velike družbene 
dojemljivosti za energetske probleme se 
povečuje obseg ukrepov in izvedenih 
projektov, intenzivno se uporablja 
obstoječe tehnologije za izrabo OVE, 
zato je napredek tehnologije zmeren, 
okoljski vplivi energetskega sektorja so 
zlasti na lokalni ravni izrazito pozitivni. 

                                                 
37 Verjetnost, da se scenarij uresniči, podpira trenutna raven izvajanja energetskih politik tako na EU, na državni in na lokalni ravni. Nezadostno doseganje ciljev EU politike opisuje Zelena knjiga o 
energetiki (2008), dokumenti o rabi OVE, na primer COM (2006) 848 in presoja učinkov izvajanja EU energetskih politik (SEC(2007) 1508) ter predlog državne Zelene knjige (2009), ki izpostavlja 
visoko energetsko odvisnost Slovenije (uvozimo več kot polovico primarne energije), rastoče cene energije in problem zagotavljanja zadostnih zmogljivosti, saj smo vse bolj odvisni od sosednih 
sistemov. Nacionalni energetski program iz leta 2004 se izvaja v zelo omejenem obsegu, razmeroma uspešen je le prenos evropskih direktiv, vendar je z redkimi izjemami prenesen le z direktivo 
zahtevani minimum pravnega reda, namen direktive pa pogosto ni v celoti dosežen. Za izvajanje nacionalnih ciljev primanjkuje lastnih sredstev in znanja, saj se investicijskih načrti izvajajo v zelo 
omejenem obsegu, za OVE in URE se izvaja le 5 % predvidenih dejavnosti, kar ogroža izpolnjevanje zavez, ki jih je Slovenija sprejela v mednarodnih sporazumih in z direktivami EU (Kjotskega 
protokola, Direktive 2006/32/ES in drugih).  
Projekti se ne uresničujejo, ker v nacionalnem energetskem programu (2004) niso podrobno opredeljene potrebne izvedbene aktivnosti z nosilci odgovornosti, roki, viri financiranja, ustreznimi 
kadrovskimi zmogljivostmi, organiziranostjo dela in drugimi pogoji za izvedbo načrta in doseganje zastavljenih ciljev. Izvedba večjih investicijskih projektov je dodatno upočasnjena tudi zaradi 
velike razdrobljenosti in s tem manjše sposobnosti za investiranje v energetiki. Določene projekte ovira tudi neustrezno upravljanje s konflikti« (Zelena knjiga, 2009, str. 5-6). 
Zaradi trenutne gospodarske krize, v kateri se sredstva preusmerjajo v trenutno pomembnejše dejavnosti, lahko pričakujemo počasnejše ukrepanje v energetskem sektorju, ki ga bodo kasneje 
pospešili izjemni dogodki oziroma hitra rast cene naftnih derivatov. Nadaljnjo rabo fosilnih goriv bo omogočal trenuten razvoj tehnologij, v katerega zlasti vlagajo v razvitih državah oziroma 
največjih porabnicah, in na primer cena premoga, katerega svetovne zaloge so še vedno velike, tehnike izkoriščanja pa razvite. Po predvidevanjih naj bi se cena premoga obdržala na 110 do 120 
USD/t do leta 2030 oziroma 4,6 do 5 USD/GJ, kar bo ponovno povečalo konkurenčnost premoga (Zelena knjiga, 2009). 
Evropska odvisnost od uvoza se bo v tem primeru še povečala, zato bo eden izmed glavnih poudarkov evropske politike vzpostavitev in vzdrževanje dobrih odnosov z državami dobaviteljicami, 
tranzitnimi državami in državami potrošnicami (MEMO/08/699, 2008). 
 
38 Mednarodna energetska agencija (IEA), ki je nesporna avtoriteta v napovedih gibanj na energetskih trgih, je v zadnjih predvidevanjih, objavljenih novembra 2008, napovedala, da se bodo 
razmere leta 2030 zelo spremenile. Predvideva nestabilne in spremenljive cene nafte na svetovnem trgu, v poprečju okrog 100 USD za sod do leta 2015, potep pa postopno rast do nominalne cene 
200 US za sod v letu 2030, z možnimi občasnimi kratkotrajnimi večjimi nihanji cen. Znižanje cen zaradi finančne krize naj bi po letu 2015 preglasili veliki pritiski po višanju cen zaradi naraščajoči 
mejnih stroškov proizvodnje (Zelena knjiga, 2009, str. 7). 
39 TGP = toplogredni plini (NOx, SO2, CO2, fluorirani ogljikovodiki, metan, žveplov heksafluorid). 
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Opis ciljnega stanja na ravni EU: 

− EU ni dosegla cilja 20-20-2040, 
predvidenega za leto 2020, niti leta 
2030. 

− EU je izvedla finančno zahtevne 
investicije v izgradnjo plinovodov za 
oskrbo z zemeljskim plinom z vzhodnih 
trgov. 

− Fosilni viri so ključnega pomena za 
oskrbo z energijo. 

− Energetsko politiko vodijo globalna 
podjetja, ki nadzorujejo proizvodnjo, 
distribucijo in prodajo energije. 

− Slovenija le v majhnem obsegu izkorišča 
sredstva EU, namenjena za tehnološki 
razvoj energetike in ukrepe za 
pospeševanje učinkovite rabe energije. 

− Slovenija in LUR nista pomembna 
akterja v EU energetski politiki, saj vsi 
energetski tokovi razen Južnega toka 
obidejo državo. 
 

 

Opis ciljnega stanja na ravni EU: 

− EU dosegla cilj 20-20-20 oziroma ga 
rahlo presegla. 

− Obseg finančnih sredstev za investicije v 
energetiko se povečuje – namesto 
velikopoteznih in obsežnih energetskih 
projektov, se vlaga v raziskave in 
lokalne projekte za večjo samooskrbo, 
energetsko učinkovitost, tako sredstva 
programa Intelligent Europe in število 
vključenih območij še narastejo. 

− Slovenija v predvidenem obsegu 
izkorišča sredstva EU, namenjena za 
tehnološki razvoj energetike in ukrepe 
za pospeševanje učinkovite rabe 
energije. 

− Slovenija in LUR nista pomembna 
akterja v EU energetski politiki, vendar 
enakovredno sodelujeta v razvojnih 
transnacionalnih projektih oziroma 
izmenjavi dobre prakse. 

Opis ciljnega stanja na ravni EU: 

− EU ne samo doseže cilj 20-20-20, 
ampak 30-30-30. 

− Energetika je glavna tema razvoja EU, 
vanjo poleg predvidenih preusmerjena 
dodatna sredstva, poleg obstoječih 
skladov ustanovljen tudi samostojen 
Evropski energetski sklad. 

− Slovenija izkorišča sredstva EU v večjem 
obsegu, kot je bilo prvotno načrtovano, 
zlasti za tehnološki razvoj sektorja, 
ukrepe za pospeševanje učinkovite rabe 
energije in rabe OVE, poleg kohezijskih 
skladov dodatna sredstva prihajajo iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj, 
Evropskega socialnega sklada in 
Evropskega kmetijskega sklada 
(raznolikost podeželskega gospodarstva 
– izkoriščanje OVE). 

− Slovenija postane zgleden primer EU 
države, ki je pomembno prispevala k 
doseganju EU energetskih ciljev 20-20-
20. 

− Vsi energetski tokovi razen Južnega toka 
obidejo državo, vendar večina 
zemeljskega plina ni namenjena domači 
porabi. 

 

Opis ciljnega stanja na ravni sosednjih 
držav in regij: 

− Slovenija s širjenjem omrežja in uporabe 
zemeljskega plina ter prenovo 

Opis ciljnega stanja na ravni sosednjih 
držav in regij: 

− Slovenija s širjenjem omrežja in uporabe 
zemeljskega plina ter prenovo 

Opis ciljnega stanja na ravni sosednjih 
držav in regij: 

− Slovenija z intenzivnejšo rabo lokalnih 
obnovljivih virov energije oziroma 

                                                 
40 Marca 2007 so bili sprejeti naslednji cilji EU na področju energetske politike: 20 % prihrankov rabe energije, 20 % manj emisij toplogrednih plinov, 20 % OVE v celotni (primarni) porabi energiji 
in 10 % biogoriv v prometu (MEMO/08/699, 2008), torej 20-20-20. 
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termoelektrarn povečuje uvozno 
odvisnost pri oskrbi z energenti. 

− Italija je zgradila nove jedrske 
elektrarne41 in terminale za 
pretovarjanje in skladiščenje 
utekočinjenega zemeljskega plina in 
tako postane ena od oskrbovalk 
Slovenije. 

− Nabucco kljub državnemu lobiranju 
obide Slovenijo, medtem ko je Južni tok 
zgrajen preko jugozahodnega dela 
države in tako predstavlja nov vir 
zemeljskega plina. 

− Avstrija vseskozi nasprotuje izgradnji 
NEK2, saj sama krepi izrabo OVE. 

− Slovenija udeležena v spor s Hrvaško 
zaradi zaprtja NEK-a, ki mu preteče 
obratovalna doba in samostojnega 
projekta izgradnje nadomestne JE42, kjer 
ima Slovenija 100-odstotno razpolagalno 
pravico prodaje električne energije. 

− Slovenija postane pomemben akter – 
investitor in pospeševalec razvoja 
energetike na jugovzhodnih trgih 
Evrope, vendar je obseg novih investicij 
majhen, saj so se nekatere že izkazale 
za neuspešne. 

 

termoelektrarn ohranja uvozno 
odvisnost pri oskrbi z energenti, vendar 
je ne povečuje. 

− Italija je zgradila nove jedrske 
elektrarne in terminale za pretovarjanje 
in skladiščenje utekočinjenega 
zemeljskega plina, ki jih Slovenija ne 
izkorišča. 

− Nabucco kljub državnemu lobiranju 
obide Slovenijo, medtem ko je Južni tok 
zgrajen preko jugozahodnega dela 
države in tako predstavlja nov vir 
zemeljskega plina. 

− Avstrija vseskozi nasprotuje izgradnji 
NEK2, saj sama krepi izrabo OVE in je 
dosegla 80 % pokritost proizvodnje 
električne energije iz OVE. 

− Slovenija udeležena v spor s Hrvaško 
zaradi zaprtja NEK-a, ki mu preteče 
obratovalna doba in samostojnega 
projekta izgradnje nadomestne JE, kjer 
ima Slovenija 100-odstotno razpolagalno 
pravico prodaje električne energije. 

− Slovenija postane pomemben akter – 
investitor in pospeševalec razvoja 
energetike na jugovzhodnih trgih Evrope 
tako pri investicijah v nove proizvodne 
objekte kot pri pripravi energetskih 
politik teh držav, v katere prenaša 
primere dobre prakse iz Slovenije. 

 

lokalno prisotnih fosilnih virov zmanjšuje 
energetsko odvisnost od uvoza. 

− Italija je zgradila nove jedrske 
elektrarne in terminale za pretovarjanje 
in skladiščenje utekočinjenega 
zemeljskega plina, vendar se Slovenija z 
zemeljskim plinom oskrbuje po drugih 
tokovih, na primer po Južnem toku. 

− Avstrija poveča delež OVE na 85 %. 
− Slovenija udeležena v spor s Hrvaško 

zaradi zaprtja NEK-a, ki mu preteče 
obratovalna doba in samostojnega 
projekta izgradnje nadomestne JE, kjer 
ima Slovenija 100-odstotno razpolagalno 
pravico prodaje električne energije. 

− Slovenija postane pomemben akter – 
investitor in pospeševalec razvoja, 
energetike na jugovzhodnih trgih Evrope 
zlasti na področju obnovljivih virov 
energije – investicije v HE v državah 
bivše Jugoslavije, proizvodne objekte za 
predelavo lesne biomase, … 

Opis ciljnega stanja na ravni države: Opis ciljnega stanja na ravni države: Opis ciljnega stanja na ravni države: 

                                                 
41 Italija je 22. maja 2008 naznanila, da se lahko samo jedrska energija proizvaja v velikem obsegu, na varen način, po konkurenčnih cenah in z varovanjem okolja. Zato načrtuje ponovni zagon 
jedrskega sektorja in namerava do leta 2020 zgraditi 4 do 8 novih jedrskih elektrarn. (COM(2008) 776, 2008, str. 5) 
42 JE – jedrska elektrarna, NEK2 – Nuklerarna elektrarna Krško 2. 
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− Novi proizvodni objekti, predvideni po 
prenovljenem NEP-u, s poudarkom na 
izrabi fosilnih virov – NEK22, TEŠ43 blok 
6 so zgrajeni, TET3 prenovljena, 
postavljena dodatna plinsko-parna enota 
k TE-TOL. 

− Zgrajeni sta dve od sedmih HE na 
srednji Savi, s čimer LUR pripomore k 
doseganju nacionalnega cilja večje 
izrabe OVE44 za proizvodnjo električne 
energije. 

− Z izgradnjo novih proizvodnih enot se 
poveča pomen LUR v slovenskem 
elektrogospodarstvu. 

− Sprejeti dve novi državni energetski 
politiki (2010, 2020), vendar je 
izvajanje ukrepov omejeno, saj 
energetika ni prepoznana kot eden 
izmed najpomembnejših razvojnih 
področij. 

− Razvoj energetskega sektorja še vedno 
usmerja kapital oziroma tržna logika 
namesto sodobnih razvojnih paradigem, 
kot so učinkovita raba energije in 
pospeševanje rabe OVE, ki dajeta 
prednost prostorsko-okoljskim in 
družbenim učinkom pred ekonomskimi. 

− Osveščenost prebivalstva o energetsko-
okoljskih problemih je majhna, takšna 
so tudi individualna prizadevanja za 
izboljšanje stanja. 

− V LUR so locirana glavna križišča 
energetskih tokov znotraj in preko 

− Novi proizvodni objekti, predvideni po 
prenovljenem NEP-u, s poudarkom na 
izrabi fosilnih virov – NEK2, TET blok 6 
so zgrajeni, postavljena dodatna 
plinsko-parna enota k TE-TOL. 

− Zgrajene štiri od sedmih HE na srednji 
Savi, s čimer LUR pripomore k 
doseganju nacionalnega cilja večje 
izrabe OVE za proizvodnjo električne 
energije. 

− Z izgradnjo novih proizvodnih enot se 
poveča pomen LUR v slovenskem 
elektrogospodarstvu. 

− Sprejeti dve novi državni energetski 
politiki (2010, 2020), izvajanje ukrepov 
usmerjeno v področje učinkovite rabe 
energije, kjer z manjšimi vnosi 
dosežemo največje rezultate.  

− Osveščenost prebivalstva o energetsko-
okoljskih problemih se poveča, kar 
olajša izvajanje politik in ukrepov. 

− V LUR so locirana glavna križišča 
energetskih tokov znotraj in preko 
države, zato so s stani države izvedeni 
številni projekti za prenovo oziroma 
dopolnitev teh omrežij, ki so kljub 
manjšemu nasprotovanju lokalnega 
prebivalstva izvedeni v roku. 

− Razvoj energetskega sektorja skupno 
usmerjajo država in kapital, država 
predstavlja primer dobre prakse, saj je 
intenzivno vlagala v prenovo stavb 
javnega sektorja in druge ukrepe za 

− Novi proizvodni objekti, predvideni po 
prenovljenem NEP-u, NEK2, TEŠ blok 6 
so zgrajeni, TET se zaradi 
nekonkurenčnosti zapre, tudi projekti 
novih plinsko-parnih elektrarn so 
opuščeni. V TE-TOL se še naprej 
uporablja premog v kombinaciji z lesno 
biomaso. 

− Zgrajene so vse HE na srednji Savi, s 
čimer LUR pripomore k doseganju 
nacionalnega cilja večje izrabe OVE za 
proizvodnjo električne energije. 

− Z izgradnjo novih proizvodnih enot se 
poveča pomen LUR v slovenskem 
elektrogospodarstvu. 

− Sprejeti dve novi državni energetski 
politiki (2010, 2020), zaradi EU sredstev 
je izvajanje ukrepov intenzivno. 

− Energetika skupaj s klimatskimi 
spremembami postane glavna politična 
tema in razvojno področje. 

− Razvoj energetskega sektorja usmerjajo 
razvojne paradigme, kot so učinkovita 
raba energije in pospeševanje rabe OVE, 
ne glede na sredstva, potrebna za 
izvedbo ukrepov, saj se daje prednost 
prostorsko-okoljskim in družbenim 
učinkom pred ekonomskimi. 

− Osveščenost prebivalstva o energetsko-
okoljskih problemih se izrazito poveča, 
prebivalstvo se aktivno vključuje v 
pripravo politik in samo predlaga nove 
projekte. 

                                                 
43 TEŠ – Termoelektrarna Šoštanj, TET – Termoelektrarna Trbovlje, TE-TOL – Termoelektrarna toplarna Ljubljana. 
44 OVE – obnovljivi viri energije - vključujejo vse vire energije, ki jih zajemamo iz stalnih naravnih procesov, kot so sončno sevanje, veter, vodni tok v rekah ali potokih (hidroenergija), fotosinteza, 
s katero rastline gradijo biomaso, bibavica in zemeljski toplotni tokovi (geotermalna energija). 
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države, zato so s stani države izvedeni 
številni projekti za prenovo oziroma 
dopolnitev teh omrežij, ki so zaradi 
močnega nasprotovanja lokalnega 
prebivalstva izvedeni kasneje kot 
predvideno. 

− V prometu še vedno prevladuje raba 
nafte kot pogonskega goriva, veča se 
raba zemeljskega plina, medtem ko se 
biogoriva (več kot 90 % iz uvoza) 
uporabljajo v zelo omejenem obsegu. 

− Hibridna in električna vozila 
predstavljajo med osebnimi vozili 30 % 
do 40 % novo prodanih vozil, med 
javnimi prometnimi sredstvi je ta delež 
60 %. 

− Zaradi razvoja tehnologije in pritiskov 
prebivalstva, ki se noče odpovedati 
udobju osebnega avtomobila, vozila na 
vodik predstavljajo 25 do 30 % novih 
vozil ter so tako konkurenčna biogorivu 
in elektriki kot alternativnim gorivom. 

 

učinkovito izrabo energije. 
− V prometu se kot enakovredni alternativi 

uporabljata zemeljski plin in biogoriva, 
vendar v omejenem obsegu.  

− Delež biogoriv v celotni količini goriv za 
pogon motornih vozil doseže 10 %, 
doma proizvedenih 15 do 20 % teh 
biogoriv. 

− Hibridna in električna vozila 
predstavljajo med osebnimi vozili 70 % 
novo prodanih vozil, med javnimi 
prometnimi sredstvi je ta delež 80 %. 

− Vozila na vodik so zelo redka in 
predstavljajo okrog 10 % novo prodanih 
vozil tako med osebnimi vozili kot med 
javnimi prometnimi sredstvi, saj z vidika 
proizvodnje goriva niso učinkovita. 

− V LUR so locirana glavna križišča 
energetskih tokov znotraj in preko 
države, zato so s stani države izvedeni 
številni projekti za prenovo oziroma 
dopolnitev teh omrežij, ki so zaradi 
sodelovanja lokalnega prebivalstva 
izvedeni hitreje, kot predvideno. 

− Racionalizacija rabe javne razsvetljave 
in obvezna zamenjava neustreznih 
svetil. 

− V prometu se kot alternativa biogoriva 
uporabljajo v večji meri kot zemeljski 
plin. 

− Delež biogoriv v celotni količini goriv za 
pogon motornih vozil 15 do 20  %, 
doma proizvedenih okrog 50 % teh 
goriv, zlasti biodizla. 

− Hibridna in električna vozila 
predstavljajo med osebnimi vozili 100 % 
novo prodanih vozil, med javnimi 
prometnimi sredstvi je ta delež 90 %. 
Okrog 20 % od vozil v obeh primerih je 
na vodik.  

− Na trgu se pojavijo vozila na vodik, 
vendar je njihov delež zelo majhen, saj 
je vodik sekundarno gorivo (za 
proizvodnjo potrebujemo bodisi OVE – 
biomasa, sončna energija ali fosilne vire 
– zemeljski plin, lignit). 

 

Opis ciljnega stanja na ravni LUR: 

− Dopolnitev TE-TOL3 s plinsko-parno 
enoto in izgradnja prvih dveh HE na 
srednji Savi, kar pripomore k večji 
regionalni samooskrbi z električno 
energijo in prispeva k zmanjšanju 

Opis ciljnega stanja na ravni LUR: 

− Dopolnitev TE-TOL s plinsko-parno 
enoto, in izgradnja štirih HE na srednji 
Savi, kar pripomore k večji regionalni 
samooskrbi z električno energijo in 
prispeva k zmanjšanju regionalnih 

Opis ciljnega stanja na ravni LUR: 

− Prenova TE-TOL, vendar še vedno 
nadaljnja raba premoga, in izgradnja 
vseh HE na srednji Savi, kar pripomore 
k večji regionalni samooskrbi z 
električno energijo in prispeva k 
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regionalnih emisij. 
− Nove enote za soproizvodnjo oziroma 

trigeneracijo z zemeljskim plinom kot 
dopolnilnim energentom. 

− Izgradnja novih daljinskih omrežij za 
oskrbo s toploto (in hladom), vendar v 
manjšem obsegu – za to se na novo 
odločijo samo dve do tri občine. 

− Plinsko omrežje je razširjeno na vsa 
območja, kjer še ekonomsko 
upravičeno. 

− Šibke točke elektroenergetskega 
prenosnega in distribucijskega omrežja 
odpravljene, vendar zaradi velikega 
nasprotovanja lokalnih skupnosti ne v 
celoti, zato v omrežju še vedno prihaja 
do izpadov. 

− Občine so z zamudo izdelale lokalne 
energetske koncepte in jih zato 
uresničujejo le v manjši meri. 

− Zmanjšanje emisij TGP minimalno in ne 
doseže zastavljenega cilja. 

− Opravljene investicije v postavitev novih 
črpalk za zemeljski plin oziroma v 
dograditev starih z infrastrukturo za 
prodajo plina kot prodajnega produkta. 

− Zamenjava voznega parka javnega 
transporta s hibridnimi in električnimi 
vozili v obsegu 60 %, saj se za to 
odločijo le tiste občine, ki si to finančno 
lahko privoščijo. 

− Pilotni projekti rabe vozil na vodik v 
javnem transportu. 

− Hibridna in električna vozila za osebno 
rabo so bolj stvar prestiža ter kupne 
moči in se prodajajo v omejenem 
obsegu. 

emisij. 
− Nove enote za soproizvodnjo oziroma 

trigeneracijo s plinom kot dopolnilnim 
energentom. 

− Izgradnja novih daljinskih omrežij za 
oskrbo s toploto (in hladom) v večjem 
obsegu v vseh občinah, kjer je gostota 
odjemalcev dovolj velika in je to 
ekonomsko upravičeno. 

− Plinsko omrežje se širi, vendar zaradi 
nezanesljivosti dobave zemeljskega 
plina v zmanjšanem obsegu od 
predvidenega. 

− Šibke točke elektroenergetskega 
prenosnega in distribucijskega omrežja 
so skoraj v celoti odpravljene, saj ni 
večjega nasprotovanja lokalnih 
skupnosti, omrežje obratuje skoraj brez 
izpadov. 

− Občine so pravočasno izdelale lokalne 
energetske koncepte in jih uresničujejo 
v predvidenem obsegu, zlasti s 
poudarkom na projektih za učinkovito 
rabo energije z optimalnimi 
ekonomskimi in okoljskimi učinki. 

− Zmanjšanje emisij TGP v predvidenem 
obsegu. 

− Opravljene investicije v postavitev nekaj 
novih črpalk za zemeljski plin oziroma v 
dograditev starih z infrastrukturo za 
prodajo plina kot prodajnega produkta. 

− Zamenjava voznega parka javnega 
transporta s hibridnimi in električnimi 
vozili v obsegu 80 %, saj se za to zaradi 
učinkovite rabe energije odloči večina 
občin. 

− Hibridna in električna vozila za osebno 

zmanjšanju regionalnih emisij. 
− Nove enote za soproizvodnjo oziroma 

trigeneracijo s plinom kot dopolnilnim 
energentom. 

− Povečan pomen fotovoltaike, zlasti za 
oskrbo z električno energijo srednje 
velikih industrijskih objektov oziroma 
javnih stavb, ki tako razbremenijo 
omrežje, sistemi so proizvedeni lokalno. 

− Daljinski sistemi ogrevanja in hlajenja, 
ki izrabljajo OVE, v vseh občinah, kjer je 
gostota odjemalcev dovolj velika ne 
glede na ekonomsko računico. 

− Širjenje plinskega omrežja je 
zaustavljeno, saj zemeljski plin ni 
lokalno prisoten vir in je oskrba z njim 
odvisna od svetovnega trga, torej 
nezanesljiva. 

− Izraba obstoječih virov bioplina za 
proizvodnjo toplote (tudi električne 
energije). 

− Šibke točke elektroenergetskega 
prenosnega in distribucijskega omrežja 
so v celoti odpravljene, saj lokalna 
skupnost sodeluje z distribucijskim 
podjetjem pri prenovi/gradnji omrežja, 
zato omrežje obratuje brez izpadov. 

− Občine so izdelale lokalne energetske 
koncepte, jih prenovile ter povečale 
obseg načrtovanih in izvedenih ukrepov. 

− Optimizacija pridobivanja in porabe EU 
sredstev, namenjenih za energetski 
sektor, občine se ne samo vključujejo v 
projekte kot pilotna območja ali 
partnerji, ampak so tudi vodilni 
partnerji, ki pripravijo predloge. 

− Zmanjšanje emisij TGP v večjem obsegu 
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rabo so cenovno dostopnejša in zaradi 
velike osveščenosti prebivalcev primarna 
izbira pri nakupu novega avtomobila, 
tako je njihov delež med prodanimi 
novimi avtomobili 80 %. 

od predvidenega. 
− Skoraj vsa vozila javnega transporta so 

hibridna na biogorivo oziroma električna.  
− Raba osebnega avtomobila se je zlasti v 

mestnem prometu zelo zmanjšala in jo 
je nadomestila raba koles, javnega 
transporta. 

− V regiji odprt vsaj en obrat za 
proizvodnjo biogoriva. 

− Osebne avtomobile na motor z 
notranjim izgorevanjem so zlasti v 
mestnem prometu nadomestila vozila na 
električni pogon (plug-in) vozila. 

 

Prednostni razvojni cilji: 

− Zanesljiva oskrba z električno energijo. 
− Vzpostavitev lokalnega energetskega 

načrtovanja. 
− Povečanje učinkovite rabe energije in 

obnovljivih virov energije, vendar v 
majhnem obsegu in na ravni pilotnih 
projektov. 

− Osveščanje prebivalcev o energetsko-
okoljskih problemih. 

 

Prednostni razvojni cilji: 

− Zanesljiva oskrba z električno energijo. 
− Optimizacija učinkovite rabe energije. 
− Delujoče lokalno energetsko 

načrtovanje. 
− Večja raba obnovljivih virov energije, 

zlasti za oskrbo s toploto. 
− Zmanjšanje emisij TGP. 
− Večja osveščenost prebivalcev o 

energetsko-okoljskih problemih in 
njihovem reševanju. 

 

Prednostni razvojni cilji: 

− Zanesljiva oskrba z električno energijo. 
− Optimizirana regionalna samooskrba z 

energijo. 
− Učinkovito lokalno energetsko 

načrtovanje, nadgrajeno z regionalnim 
energetskim načrtovanjem, ki omogoča 
sodelovanje občin pri reševanju 
energetskih vprašanj. 

− Učinkovita raba energije kot način 
življenja vseh prebivalstev in zaposlenih 
v regiji. 

− Zmanjšanje emisij TGP. 
− Optimalna in trajnostna izraba lokalno 

prisotnih obnovljivih virov energije. 
 

Prednostne razvojne usmeritve: 

− Prenova distribucijskega omrežja za 
električno energijo. 

− Finančne in motivacijske spodbude občin 
za izdelavo lokalnih energetskih 

Prednostne razvojne usmeritve: 

− Prenova distribucijskega omrežja za 
električno energijo. 

− RRA na energetskem področju prevzame 
naslednje naloge: 

Prednostne razvojne usmeritve: 

− Prenova distribucijskega omrežja za 
električno energijo, pomoč Elektru 
Ljubljana pri razreševanju konfliktov z 
lokalnim prebivalstvom. 
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konceptov. 
− Izvedba energetsko usmerjenih 

projektov, vključenih v regionalni 
razvojni program. 

− Spodbujanje rabe zemeljskega plina kot 
okoljsko sprejemljivejšega vira od 
premoga in kurilnega olja. 

− Izgradnja sistemov za 
soproizvodnjo/trigeneracijo z zemeljskim 
plinom kot dodatnim energentom. 

− Spodbude, investicije v projekte za 
razvoj tehnologij za učinkovitejšo izrabo 
fosilnih goriv 

− Zagotoviti sredstva za odpravo okoljske 
škode, ki nastaja z nadaljnjo rabo 
fosilnih goriv. 

Najbolj potratne občine45 

 Vzpostavitev daljinskega sistema 
ogrevanja/hlajenja v občinah z gosto 
pozidanimi središčnimi naselji, kjer se 
ekonomsko splača, fosilna goriva 
(premog, (utekočinjen) naftni plin, 
zemeljski plin ali kurilno olje) kot 
energent. 

 Postavitev dodatnih plinsko-parnih enot 
ali TE kot ekonomsko najbolj učinkovitih 

o preko občin pomaga Elektru 
Ljubljana pri razreševanju 
konfliktov z lokalnim 
prebivalstvom, 

o finančno in motivacijsko 
spodbuja občine k izdelavi 
lokalnih energetskih 
konceptov, 

o zagotovi institucionalno 
podporo občinam – znanje in 
kadre za pripravo projektov, 
pridobivanje in koriščenje 
sredstev, namenjenih za 
energetske projekte s strani 
EU in države, 

− Ustanovitev regionalnega energetskega 
informacijskega centra oziroma 
promocija obstoječih lokalnih 
energetskih pisarn. 

− Projekti izobraževanja in osveščanja 
javnosti ter spodbujanje učinkovite rabe 
energije s pomočjo različnih medijev, 
dejavnosti – spletne strani, brošure, 
dostavljene domovom, projekti šol, 
lokalne delavnice in predstavitve dobrih 
praks. 

− Poleg predvidenih projektov, dodatno 
izvedeni še številni novi, kot so: 
o projekt »zelena streha« - projekt 

ozelenitve streh stavb javnega 
sektorja v regiji; 

o projekt »zdrava lučka« - projekt 
zamenjave neustreznih svetil javne 
razsvetljave v naseljih LUR; 

o projekt »okolju najbolj prijazna« šola 
– tekmovanju osnovnih in srednjih šol 
v energetski učinkovitosti in 
energetsko-okoljski vzgoji; 

o projekt »zelena služba« - RRA nudi 
subvencije za vsa podjetja, ki 
ponujajo/odpirajo »zelene službe«, 

o projekt označevanja domov »Sem 
energijsko prijazen dom.« - projekt 
kategoriziranje individualnih domov 
glede na porabo energije na 
stanovalca, tip gradnje in tip 
energenta za ogrevanje, potencialno 
za proizvodnjo električne energije, 

o projekt »Skupaj v službo« - 
spodbujanje skupne vožnje na delo iz 
krajev, kjer ni ustreznega javnega 
transporta. 

                                                 
45 Nadaljnji ukrepi so prostorsko diferencirani, saj se količina in način porabe energije po občinah razlikujeta45. Občine smo razdelili v tri skupine glede na letno rabo električne energije na 
prebivalca, pri čemer razdelitev ni dokončna oziroma enolično določena, saj je razlika v porabi občin, ki so na mejnih vrednostih, majhna. Merilo delitve sicer ne povzema vseh značilnosti energetske 
preskrbe občin in ga lahko razumemo kot enostranski kriterij, vendar uspešno ločuje potratnejše občine od skromnejši, ki se v večini razlikujejo tudi v prostorskih značilnostih. Skupine občin so 
naslednje: 
- najbolj potratne občine45, nad 4.000 kWh na prebivalca letno, Ljubljana in okoliške občine z večjimi urbanimi središči, kjer poraba gospodarskega sektorja močno prevladuje nad gospodinjskim 

sektorje. Gosto pozidana območja, kjer je za oskrbo z energijo v osnovi dobro poskrbljeno: Mengeš, Trzin, Ljubljana, Domžale, Logatec, Borovnica, Grosuplje, Medvode45, Horjul. 
- srednje potratne občine, 2.500 do 4000 kWh na prebivalca letno, okoliške večje občine Ljubljane z urbanimi središči, ki so največkrat gospodarsko pomembni oziroma imajo večje industrijske 

obrate. Gosteje poseljena so občinska naselja, medtem ko je ostalo območje podeželsko. Poraba industrijskega in storitvenega sektorja v večini prevladuje na gospodinjskim. Energetska 
infrastruktura je zadovoljiva, čeprav so zlasti v občinah, bolj oddaljenih od Ljubljane, potrebne izboljšave: Vrhnika, Komenda, Kamnik, Dol pri Ljubljani, Škofljica, Ig, Moravče, Dobrepolje, 
Ivančna Gorica 

- nepotratne občine, pod 2.500 kWh na prebivalca letno, podeželske občine z zelo malo industrije in manjšimi občinskimi središči, kjer so občanom dostopne osnovne funkcije. V teh občinah je 
gospodinjska raba največkrat večja od storitvene in industrijske, za energetsko infrastrukturo pa je najslabše poskrbljeno: Šmartno pri Litiji, Vodice, Lukovica, Dobrova – Polhov Gradec, 
Brezovica, Log – Dragomer in Velike Lašče. 
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proizvodnih enot za električno energijo. 
 Izdelava lokalnih energetskih konceptov 

poteka vzporedno s pripravo novih 
prostorskih aktov. 

 Razširiti mrežo oskrbe z zemeljskim 
plinom in v kolikor ne obstaja daljinski 
sistem ogrevanja uporabljati zemeljski 
plin46 kot drug najbolj optimalen 
energent. 

 Subvencionirana, a neobvezna prenova 
večstanovanjskih objektov, starejših od 
20 let, za zagotovitev učinkovite rabe 
energije. 

Srednje potratne občine  

 Vzpostavitev daljinskega sistema 
ogrevanja/hlajenja v občinah z gosto 
pozidanimi središčnimi naselji, kjer se to 
še ekonomsko splača, fosilna goriva 
(premog, zemeljski plin, utekočinjeni 
naftni plin ali kurilno olje) kot energent. 

 Izdelava lokalnih energetskih konceptov 
poteka vzporedno s pripravo novih 
prostorskih aktov. 

 Zamenjava zastarelih kotlov na fosilna 
goriva z novejšimi, učinkovitejšimi na 
isto gorivo. 

 Subvencionirana, a neobvezna prenova 
večstanovanjskih objektov, starejših od 
20 let, za zagotovitev učinkovite rabe 
energije. 

Manjše podeželske in najmanj potratne 
občine 

− Vzpostavitev ko-/trigeneracij v podjetjih, 
ki to omogočajo, na primer v lesni 
industriji, toplarnah. 

− Racionalizacija rabe javne razsvetljave, 
postopno tudi zamenjava neustrezne 
javne razsvetljave v naseljih LUR. 

− Izdelava energetskih pregledov javnih in 
ostalih stavb potratnih in večji 
porabnikov ter njihova energetska 
sanacija. 

− Strogi predpisi za energijsko varčno 
gradnjo in prenovo. 

− Poleg izvedbe projektov iz RRP-ja, še 
dodatni projekti, zlasti usmerjeni v 
prenovo stavb tako javnega sektorja kot 
energetsko potratnih domov prebivalcev 
– prenova stavbnega fonda in 
zamenjava/nadgradnja sistemov za 
oskrbo s toploto in hladom, 

− Racionalizacija rabe osebnega 
avtomobila - projekt »Posodi avto« - 
projekt skupnega razpolaganja z 
osebnim avtomobilom zlasti v mestih, 
kjer določene skupine prebivalstva, na 
primer študentje potrebujejo avto le 
občasno. 

Najbolj potratne občine 

 Vzpostavitev daljinskega sistema 
ogrevanja/hlajenja v občinah z gosto 
pozidanimi središčnimi naselji ne glede 
na ekonomsko (ne)učinkovitost, fosilna 
goriva ali OVE kot energent. 

 Izdelava lokalnih energetskih konceptov 

− Izdelava lokalnih energetskih konceptov 
in regionalne energetske strategije. 

− Subvencije za lokalne investicije v 
manjše proizvodne enote, zlati manjše 
HE, manjše PV elektrarne, manjše 
bioplinarne. 

− Poleg prenov energetsko potratnega 
stavbnega fonda javnega sektorja in 
prebivalcev, sistemov za oskrbo s toplot 
in hladom, tudi spodbujanje v lastno 
proizvodnjo električne energije, na 
primer s PV ali majhnimi vetrnicami. 

− Dodatne regionalne subvencije v 
prenovo individualnih bivalnih objektov, 
saj državne spodbude ne zadostujejo. 

− Osveščanje in sanacija energetsko 
potratnih podjetij tudi s pomočjo 
subvencij za izvajanje projektov URE. 

− Pospešeno prijavljanje na EU razpise, 
iskanje partnerjev v tujini oziroma 
izdelava predlogov projektov v 
sodelovanju RRA LUR, občin in države. 

− Obvezna in subvencionirana prenova 
večstanovanjskih objektov, starejših od 
20 let. 

− Regionalna energetska agencija oziroma 
oddelek za energetske politike 
regionalne agencije za razvoj kot 
regionalni akter, v okviru katerega 
deluje tudi regionalni energetski 
informacijski center. 

Najbolj potratne občine 

 Vzpostavitev daljinskega sistema 

                                                 
46 Dogodki v januarju 2009 so opozorili na problem oskrbe z energenti, zlasti z zemeljskim plinom, za katerega Slovenija nima virov in je popolnoma odvisna od uvoza. Zaradi tega je smiselno 
spodbujati uporabo virov, ki so lokalno oziroma vsaj nacionalno dostopni. 
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 Zamenjava zastarelih kotlov na fosilna 
goriva z novejšimi, učinkovitejšimi prav 
tako na fosilna goriva. 

 Lokalni energetski koncept se ne izdela, 
prostorski akti se pripravijo. 

poteka vzporedno s pripravo novih 
prostorskih aktov, vsebina dokumentov 
se dopolnjuje. 

 Osveščanje in sanacija energetsko 
potratnih podjetij tudi s pomočjo 
subvencij za izvajanje projektov URE. 

 Vzpostavitev ko-/trigeneracij v podjetjih, 
ki to omogočajo, na primer v lesni 
industriji, toplarnah. 

 Obvezna in subvencionirana prenova 
večstanovanjskih objektov, starejših od 
20 let. 

 Prenova stanovanjskega fonda ima 
prednost pred gradnjo novih stavb, 
nove, zaključene soseske dovoljene le v 
primeru gradnje znotraj obstoječega 
zazidalnega območja mesta in 
energetsko-učinkovite gradnje. 

Srednje potratne občine  

 Vzpostavitev daljinskega sistema 
ogrevanja/hlajenja v občinah z gosto 
pozidanimi središčnimi naselji ne glede 
na ekonomsko (ne)učinkovitost, fosilna 
goriva ali OVE kot energent. 

 Lokalni energetski koncepti so izdelani v 
sodelovanju z manjšimi podeželskimi 
občinami. 

 Zamenjava zastarelih kotlov na trda 
goriva z novejšimi, učinkovitejšimi na 
fosilna goriva ali na lesno biomaso. 

 Nova zaključena območja novogradenj 
dovoljena le v primeru energijsko 
varčnih oziroma učinkovitih gradenj. 

Manjše podeželske in najmanj potratne 
občine 

ogrevanja/hlajenja v občinah z gosto 
pozidanimi središčnimi naselji ne glede 
na ekonomsko učinkovitost, OVE kot 
energent. 

 Lokalni energetski koncepti so izdelani, 
se izvajajo in služijo kot podlaga za 
regionalni energetski koncept oziroma 
se dokumenti dopolnjujejo. 

 Novogradnje le v primeru zapolnjevanja 
neizkoriščenih parcel znotraj mestnega 
zazidalnega območja in se ne širijo kot 
nove zaključene stanovanjske soseske, 
dovoljene le v primeru energijsko 
varčnih oziroma učinkovitih gradenj. 

 Uporaba odpadkov za proizvodnjo 
bioplina in električne energije. 

 Srednje potratne občine 

 Vzpostavitev daljinskega sistema 
ogrevanja/hlajenja v občinah z gosto 
pozidanimi središčnimi naselji ne glede 
na ekonomsko učinkovitost, OVE kot 
energent. 

 Lokalni energetski koncepti so izdelani v 
sodelovanju s sosednimi občinami in 
usklajeni z regionalnim energetskim 
konceptom. 

 Zamenjava zastarelih kotlov na trda 
goriva z novejšimi na lesno biomaso 
oziroma drugim OVE. 

 Uporaba odpadkov za proizvodnjo 
bioplina in električne energije v primeru 
večjega občinskega odlagališča. 

 Izraba lokalno prisotnih OVE, na primer 
mini HE in vetrnic za proizvodnjo 
elektrike, geotermalna energija za 
ogrevanje stanovanjskih hiš in 
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 Mali sistemi daljinskega ogrevanja 
oziroma skupne kurilnice za stavbe 
javnega sektorja v središčnih naseljih z 
možnostjo priključitve individualnega 
uporabnika, fosilna goriva ali OVE kot 
energent. 

 Samostojnih lokalnih energetskih 
konceptov občine v večini ne izdelajo, 
ampak so vsebinsko in postopkovno 
vključene v koncepte okoliških občin. 

 Zamenjava zastarelih kotlov na trda 
goriva z z novejšimi, učinkovitejšimi na 
fosilna goriva ali na lesno biomaso. 

 Energetska samooskrba večjih kmetij, 
lociranih na manj poseljenih predelih na 
osnovi sončne, vetrne energije, lesne in 
druge biomase, vendar samo v okviru 
pilotnih projektov. 

rastlinjakov, sončna energija za pripravo 
sanitarne vode v gospodinjstvih. 

 Novogradnje le v primeru zapolnjevanja 
neizkoriščenih parcel znotraj mestnega 
zazidalnega območja in se ne širijo kot 
nove zaključene stanovanjske soseske, 
dovoljene le v primeru energijsko 
varčnih oziroma učinkovitih gradenj. 

Manjše podeželske in najmanj potratne 
občine 

− Mali sistemi daljinskega ogrevanja 
oziroma skupne kurilnice za stavbe 
javnega sektorja v središčnih naseljih z 
možnostjo priključitve individualnega 
uporabnika, OVE kot energent. 

− Mali sistemi daljinskega ogrevanja 
oziroma skupne kurilnice za manjša 
vaška naselja na lesno biomaso kot 
lokalni energetski vir. 

− Zamenjava zastarelih kotlov na trda 
goriva z novejšimi na lesno biomaso 
oziroma drug ekološko manj sporen 
energent. 

− Izraba lokalno prisotnih OVE, na primer 
mini HE in vetrnic za proizvodnjo 
elektrike, geotermalna energija za 
ogrevanje stanovanjskih hiš in 
rastlinjakov, sončna energija za pripravo 
sanitarne vode v gospodinjstvih. 

− Energetska samooskrba večjih kmetij, 
lociranih na manj poseljenih predelih na 
osnovi sončne, vetrne energije, lesne in 
druge biomase. 

 

KOMUNALNO IN VODNO KOMUNALNO IN VODNO KOMUNALNO IN VODNO 
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GOSPODARSTVO GOSPODARSTVO GOSPODARSTVO 

Opis ciljnega stanja na ravni EU: 

− Izboljševanje komunalne in 
vodnogospodarske infrastrukture v 
skladu z direktivami  EU in standardi EN. 

− Zagotavljanje zadostne količine 
zdravstveno neoporečne pitne vode za 
vso prebivalstvo. 

− Zagotavljanje ustreznega odvajanja in 
čiščenja odpadnih voda za vsa mesta in 
naselja večja od 50 PE.  

− Sanacija velikih kanalizacijskih sistemov 
(Ljubljana, Domžale – Kamnik, 
Grosuplje, Ivančna Gorica) z 
dograditvijo zadrževalnih bazenov zaradi 
zavarovanja reke Ljubljanice in Krke 
(program Čista Ljubljanica in Krka 
kopalna reka). 

− Zagotavljanje ustrezne poplavne 
varnosti. 

− Izvajanje takšne politike na področju 
odpadkov, ki zmanjšuje količino 
odpadkov na izvorih nastajanja ter 
omogoča čim večjo stopnjo reciklaže. 

− Izvajanje takšne politike ravnanja z 
odpadki, ki ima čim manjši vpliv na 
onesnaženost zraka in vode (toplogredni 
plini, izcedne vode, itd.). 

− Zagotovljanje odvoza odpadkov ter 
njihovega odlaganja ali procesiranja za 
vse prebivalstvo. 

− Upravljanje objektov komunalnega in 
vodnega gospodarstva ni prepuščeno 
čisti tržni logiki, ker gre za monopolne 
dejavnosti. To se odraža tudi v lastniški 

Opis ciljnega stanja na ravni EU: 

− Dograjevanje in Izboljševanje 
komunalne in vodnogospodarske 
infrastrukture v skladu z direktivami EU 
in standardi EN. 

− Zagotavljanje zadostne količine 
zdravstveno neoporečne pitne vode, ki 
ima znatno nižje vrednosti določenih 
nevarnih onesnaževal od dopustnih 
vrednosti (pesticidi, nitrati, 
mikrobiologija, AOX, itd.). 

− Zagotavljanje ustreznega odvajanja in 
čiščenja odpadnih voda za vso 
prebivalstvo, obrt, kmetijstvo in 
industrijo in ne le za naselja večja od 50 
PE. 

− Dograditev velikih kanalizacijskih 
sistemov (Ljubljana, Domžale – Kamnik, 
Grosuplje, Ivančna Gorica) z 
dograditvijo zadrževalnih bazenov zaradi 
zavarovanja reke Ljubljanice in Krke 
(program Čista Ljubljanica in Krka 
kopalna reka). 

− Zagotavljanje zelo dobre poplavne 
varnosti. 

− Zagotavljanje ustrezne količine vode za 
namakanje. Prioritetno izkoriščanje 
očiščene odpadne vode iz ČN, nato iz 
umetnih zajezitev in šele nato izvajanje 
odvzema iz  naravnih vodnih teles. 

− Izvajanje takšne politike ravnanja z 
odpadki, v skladu z EU direktivami, da 
bo nastalo na izvorih nastajanja čim 
manj odpadkov. To pomeni uporabo 

Opis ciljnega stanja na ravni EU: 

− Vsa komunalna in vodnogospodarska 
infrastruktura je v skladu z vodno 
direktivo 2000/60/EC in standardi EN. 

− Zagotavljanje zadostne količine 
zdravstveno neoporečne pitne vode za 
vso prebivalstvo, ki ima znatno najnižje 
(samo v sledeh) vrednosti določenih 
nevarnih onesnaževal od dopustnih 
vrednosti (pesticidi, nitrati, 
mikrobiologija, AOX, itd.). 

− Zagotovljanje ustreznega odvajanja in 
čiščenja odpadnih voda za vso 
prebivalstvo, obrt, kmetijstvo in 
industrijo in za naselja večja od 50 PE. 

− Na velikih kanalizacijskih sistemih 
(Ljubljana, Domžale – Kamnik, 
Grosuplje, Ivančna Gorica), se zgradijo 
zadrževalni bazeni, da se zavarujeta reki 
Ljubljanica in Krka (program Čista 
Ljubljanica in Krka kopalna reka). 

− Zagotavljanje učinkovitega čiščenja vseh 
odpadnih voda po kemijskih in 
mikrobioloških kriterijih ne glede na 
velikost ČN. 

− Dosežena je visoka stopnja reciklaže 
vode in blata iz KČN, posebno še za 
potrebe namakanja v kmetijstvu. 

− Celostno se varujejo porečja in 
podporečja na podlagi imisijskega in ne 
emisijskega principa. 

− Zagotavljanje kar največje poplavne 
varnosti. 

− Zagotavljanje odvoza odpadkov ter 
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strukturi podjetij, ki se ukvarjajo s to 
dejavnostjo. 

 

najboljših razpoložljivih tehnologij 
(BAT), vračanje embalaže, 
biorazgradljivo embalažo, vračanje 
izrabljenih izdelkov v reciklažo, itd. 

− Z direktivami EU prisiljevanje članic EU, 
da skoraj vse izrabljene izdelke vključijo 
na ustrezen način v ločeno zbiranje in 
reciklažo.  

− Reciklažni centri se postavljajo po 
regionalnem principu, pri čemer se 
upoštevajo ekološki in ekonomski vidiki 
(čezmejni vplivi). 

− Pri izvajanju politike ravnanja z odpadki 
se poleg prepovedovanja daje veliko 
večji poudarek ekonomskim merilom. Na 
primer pri nekem izdelku mora biti  
vključen v prodajno ceno tudi strošek za 
reciklažo. Pooblaščeni distributer za 
določeni izdelek organizira mrežo za 
odvzem izrabljenih izdelkov ob vračilu 
kavcije za reciklažo. 

njihovega procesiranja za vse 
prebivalstvo, obrt, kmetijstvo in 
industrijo. Doseganje čim večje stopnje 
reciklaže komunalnih, industrijskih in 
kmetijskih odpadkov.  

− Z direktivami EU so države članice EU 
prisiljene, da skoraj vse izrabljene 
izdelke na ustrezen način vključilo v 
ločeno zbiranje in reciklažo.  

− Bio-razgradljivi odpadki se v čim večji 
meri reciklirajo. Na svetovni ravni 
obstaja velik problem zaradi 
onesnaževanja s toplogrednimi plini 
(segrevanje ozračja), pojavlja pa se tudi 
problem pomanjkanja biomase, rudnin, 
nafte, plodne zemlje, itd. (širjenje 
puščav, krčenje gozdov, itd.). 

− Zagotavljanje kroženja materialov. Na 
primer vode, odpadki emisije plinov CO2, 
O2, N2, P, S, Fe, itd. Na primer politika 
zmanjševanja deleža CO2 v ozračju ne 
sme biti zasnovana le na preprečevanju 
emisij, temveč v veliko večji meri na 
pospešeni vezavi CO2 iz zraka (ohranitev 
gozdov, varovanje morja, nove 
tehnologije, itd.).  

− Reciklažni centri se postavljajo po 
regionalnem principu, pri čemer morajo 
biti upoštevani ekološki in ekonomski 
vidiki (čezmejni vplivi). 

Opis ciljnega stanja na ravni sosednjih 
držav in regij: 

− Spremljanje in medsebojno primerjanje 
kakovosti dela na področju komunalnega 
in vodnega gospodarstva-benchmarking. 

− Upravljanje objektov komunalnega in 

Opis ciljnega stanja na ravni sosednjih 
držav in regij: 

− Spremljanje in medsebojno primerjanje 
kakovosti dela na področju komunalnega  
in vodnega gospodarstva-benchmarking 
ob prizadevanju priti nad povprečje. 

Opis ciljnega stanja na ravni sosednjih 
držav in regij: 

− Spremljanje in medsebojno primerjanje 
kakovosti dela na področju komunalnega  
in vodnega gospodarstva-benchmarking 
in uvrščanje med najboljše. 
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vodnega gospodarstva ni prepuščeno 
čisti tržni logiki, ker gre za monopolne 
dejavnosti. To se odraža tudi v lastniški 
strukturi podjetij, ki se ukvarjajo s to 
dejavnostjo. 

− Zagotavljanje zadostne količine 
zdravstveno neoporečne pitne vode za 
vso prebivalstvo. 

− Zagotavljanje ustreznega odvajanja in 
čiščenja odpadnih voda za vsa mesta in 
naselja večja od 50 PE.  

− Zagotavljanje ustrezne poplavne 
varnosti. 

− Zagotavljanje ustrezne količine vode za 
namakanje. 

− Zagotavljanje odvoza odpadkov ter 
njihovega odlaganja ali procesiranja za 
vse prebivalstvo. 

− Izvajanje takšne politike na področju 
odpadkov, ki bo zmanjšala količino 
odpadkov na izvorih nastajanja ter 
omogočila čim večjo stopnjo reciklaže. 

− Posamezni centri za reciklažo odpadkov 
se gradijo za širšo regijo, kjer je to 
ekološko in ekonomsko najprimerneje. 

 

− Zagotavljanje zadostne količine 
zdravstveno neoporečne pitne vode, ki 
ima znatno nižje vrednosti določenih 
nevarnih onesnaževal od dopustnih 
vrednosti (pesticidi, nitrati, 
mikrobiologija, AOX, itd.). 

− Zagotavljanje ustreznega odvajanja in 
čiščenja odpadnih voda za vso 
prebivalstvo, obrt, kmetijstvo in 
industrijo in ne le za naselja večja od 50 
PE. 

− Zagotavljanje čim večje stopnje 
kroženja materialov v naravi (vode, 
odpadki emisije CO2, itd.) 

− Zagotavljanje dobre poplavne varnosti. 
− Zagotavljanje ustrezne količine vode za 

namakanje. Prednostno izkoriščanje 
očiščene odpadne vode iz ČN, nato iz 
umetnih zajezitev in šele nato vršenje 
odvzema iz  naravnih vodnih teles. 

− Pri izvajanju politike ravnanja z odpadki 
se poleg prepovedovanja daje veliko 
večji poudarek ekonomskim merilom. Na 
primer pri nekem izdelku mora biti  
vključen v prodajno ceno tudi  strošek 
za reciklažo. Pooblaščeni distributer za 
določeni izdelek organizira mrežo za 
odvzem izrabljenih izdelkov. 

 

− Upravljanje objektov komunalnega in 
vodnega gospodarstva ni prepuščeno 
čisti tržni logiki, ker gre za monopolne 
dejavnosti, kar se odraža tudi v lastniški 
strukturi podjetij. 

− Zagotavljanje zadostne količine 
zdravstveno neoporečne pitne vode za 
vso prebivalstvo, ki ima znatno najnižje 
(samo v sledeh) vrednosti določenih 
nevarnih onesnaževal od dopustnih 
vrednosti (pesticidi, nitrati, 
mikrobiologija, AOX, itd.).  

− Zagotavljanje učinkovitega čiščenja vseh 
odpadnih voda po kemijskih in 
mikrobioloških kriterijih ne glede na 
velikost ČN.  

− Celostno varovanje porečja in 
podporečja na podlagi imisijskega in ne 
emisijskega principa. 

− Zagotavljanje kar največje poplavne 
varnosti. 

− Reciklažni centri se postavljajo po 
regionalnem principu, pri čemer so 
upoštevani ekološki in ekonomski vidiki 
(čezmejni vplivi). 

− Izgradnja posameznih centralne za 
reciklažo določenih odpadkov za vse 
odpadke iz območja države in za 
nekatere vrste odpadkov tudi iz širše 
okolice. (Takšen primer je delujoči obrat 
za reciklažo akumulatorjev v Mežici. 
Potrebujemo še druge obrate za 
reciklažo: plastike, avtomobilov, 
elektronike, tekstila, gradbenih 
odpadkov, bioloških odpadkov, gum, 
pohištva, itd).  

− Pri postavitvi reciklažnih centrov se bodo 
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upoštevala tehnološka (BAT) in 
ekonomska merila. Prepovedano bo 
vmeščanje avto-odpadov in podobnih 
vaških reciklažnih centrov na podeželju, 
ki ne dosegajo tehnoloških meril (BAT) 
in ekonomske učinkovitosti.  

− Reciklažni centri bodo na takšnih mestih, 
kjer je najboljša lokacija za dovoz 
odpadkov in odvoz recikliranega 
materiala. Na primer za reciklažo 
izrabljenih motornih vozil je dovolj  en 
takšen center za celo Slovenijo.  

− Reciklažni centri bodo postavljeni po 
možnosti na lokacijah starih komunalnih 
in industrijskih deponij, ker je že vsa 
ustrezna infrastruktura in so tudi 
degradirana zemljišča, ali na območju 
starih industrijskih centrov, ki ne 
obratujejo več. 

− Posebne sežigalnice odpadkov se ne 
bodo gradile, namesto njih bo izkoriščen 
sosežig.  

− Na vseh zahtevnih ekoloških objektih se 
bodo izvajale neodvisne stalne meritve 
(monitoring). Rezultati meritev bodo 
sproti dosegljivi prebivalstvu.  

− Udejanjena bo politika ravnanja z 
blatom iz ČN, ki daje prednost sonaravni 
reciklaži in ne sežigu. 

 

Opis ciljnega stanja na ravni države: 

− Dobro delovanje komunalne in 
vodnogospodarske infrastrukture in 
sprejemanje ter implementacija EN in 
SIST standardov.  

− Spremljanje in medsebojno primerjanje 

Opis ciljnega stanja na ravni države: 

− Dobro delovanje komunalne in 
vodnogospodarske infrastrukture ter 
sprejemanje in implementacija EN in 
SIST standardov.  

− Spremljanje in medsebojno primerjanje 

Opis ciljnega stanja na ravni države: 

− Dobro delovanje komunalne in 
vodnogospodarske infrastrukture ter 
sprejemanje in implementacija EN in 
SIST standardov.  

− Spremljanje in medsebojno primerjanje 
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kakovosti dela na področju komunalnega  
in vodnega gospodarstva  - 
benchmarking. 

− Zagotavljanje zadostne količine 
zdravstveno neoporečne pitne vode za 
vso prebivalstvo. 

− Zagotavljanje ustreznega odvajanja in 
čiščenja odpadnih voda za vsa mesta in 
naselja večja od 2000 PE.  

− Zagotavljanje ustrezne poplavne 
varnosti. 

− Zagotavljanje odvoza odpadkov ter 
njihovega odlaganja ali procesiranja za 
vse prebivalstvo. 

− Izvajanje takšne politike na področju 
odpadkov, ki zmanjšuje količino 
odpadkov na izvorih nastajanja ter 
omogoča čim večjo stopnjo reciklaže. 

 

kakovosti dela na področju komunalnega  
in vodnega gospodarstva  - 
benchmarking in spodbujanje doseganja  
najboljših rezultatov. 

− Zagotavljanje zadostne količine 
zdravstveno neoporečne pitne vode, ki 
ima znatno nižje vrednosti določenih 
nevarnih onesnaževal od dopustnih 
vrednosti (pesticidi, nitrati, 
mikrobiologija, AOX, itd.). 

− Zagotavljanje ustreznega odvajanja in 
čiščenja odpadnih voda za vso 
prebivalstvo, obrt, kmetijstvo in 
industrijo in ne le za naselja večja od 
1000 PE. 

− Zagotavljanje učinkovitega čiščenja vseh 
odpadnih voda po kemijskih in 
mikrobioloških kriterijih ne glede na 
velikost ČN. 

− Zagotavljanje čim večje stopnjo 
kroženja materialov v naravi (vode, 
odpadki emisije CO2, itd.) 

− Zagotavljanje dobre poplavne varnosti. 
− Zagotavljanje ustrezne količine vode za 

namakanje. Prioritetno izkoriščanje 
očiščene odpadne vode iz ČN, nato iz 
umetnih zajezitev in šele nato vršenje 
odvzema iz  naravnih vodnih teles. 

− Obstoj strategije gospodarskega 
razvoja, ki na ustrezen način upošteva 
ekološke vidike.  

− Reciklažni centri se postavljajo po 
regionalnem principu, pri čemer so 
upoštevani ekološki in ekonomski vidiki 
(čezmejni vplivi).  

− Centralizacija državne baze podatkov in 
pripravljenost za takojšnjo uporabo na 

kakovosti dela na področju komunalnega  
in vodnega gospodarstva  - 
benchmarking in spodbujanje doseganja  
najboljših rezultatov. 

− Zagotavljanje zadostne količine 
zdravstveno neoporečne pitne vode za 
vso prebivalstvo, ki ima znatno najnižje 
(samo v sledeh) vrednosti določenih 
nevarnih onesnaževal od dopustnih 
vrednosti (pesticidi, nitrati, 
mikrobiologija, AOX, itd.).  

− Zagotavljanje ustreznega odvajanja in 
čiščenja odpadnih voda za prebivalstvo, 
obrt, kmetijstvo in industrijo. Dosežena 
je visoka stopnja reciklaže, posebno še 
za potrebe namakanja v kmetijstvu. 

− Celostno varovanje porečja in 
podporečja na podlagi imisijskega in ne 
emisijskega principa. 

− Zagotavljanje kar največje poplavne 
varnosti. 

− Obstoj strategije razvoja gospodarske 
javne infrastrukture, ki na ustrezen 
način upošteva ekološke vidike.  

− Politika ravnanja z organskimi 
komunalnimi odpadki  in z blatom iz ČN 
daje prednost sonaravni reciklaži in ne 
sežigu. 

− Pri izvajanju politike ravnanja z odpadki 
je poleg prepovedi dan veliko večji 
poudarek ekonomskim merilom. Na 
primer pri nekem izdelku mora biti  
vključen v prodajno ceno tudi  strošek 
za reciklažo. Pooblaščeni distributer za 
določeni izdelek je dolžan organizirati 
mrežo za odvzem izrabljenih izdelkov. 
Upravljanje objektov komunalnega in 
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pooblaščenih državnih institucijah 
(ARSO, IVZ, IzVRS, URSZR, VURS, itd.). 

− Na vseh zahtevnih ekoloških objektih se 
izvajajo neodvisne stalne meritve 
(monitoring). Rezultati meritev bodo 
sproti dosegljivi prebivalstvu.  

− Rezultati preiskav vode bodo sproti 
dosegljivi prebivalstvu in strokovni 
javnosti. 

vodnega gospodarstva ni prepuščeno 
čisti tržni logiki, kar se odraža tudi v 
lastniški strukturi podjetij, ker gre za 
monopolne dejavnosti(vodovod, 
kanalizacija, ČN, deponije, itd.). 

− Na vseh ekoloških objektih se izvajajo 
neodvisne stalne meritve (monitoring). 
Rezultati meritev naj bodo sproti 
dosegljivi prebivalstvu.  

− Rezultati preiskave bodo sproti dosegljivi 
prebivalstvu in strokovni javnosti.  

Opis ciljnega stanja na ravni LUR: 

− Povezovanje vodovodnih sistemov in 
sodelovanje pri izgradnji kanalizacij in 
KČN, še posebej v VVO - vodovarstvena 
območja in OP - občutljiva območja. 

− Zagotavljanje zadostne količine 
zdravstveno neoporečne pitne vode za 
vso prebivalstvo. 

− Zagotavljanje ustreznega odvajanja in 
čiščenja odpadnih voda za vsa mesta in 
naselja večja od 500 PE. 

− Aktivnosti na področju voda bo vodila 
RS, vendar bo nekatere dejavnosti, 
(morda celo kot protipredlog) pripravila 
LUR sama, kot svoje cilje oz. razvojne 
priložnosti. 

− Zagotavljanje ustrezne poplavne 
varnosti. 

− Zagotavljanje ločenega zbiranja 
komunalnih in tehnoloških odpadkov v 
celotni LUR. 

− Zagotavljanje odvoza vseh ločeno 
zbranih komunalnih in tehnoloških 
odpadkov na območju LUR. 

− Na območju LUR so zagotovljene 

Opis ciljnega stanja na ravni LUR: 

− Povezovanje vodovodnih sistemov in 
sodelovanje pri izgradnji kanalizacij in 
KČN, še posebej v VVO - vodovarstvena 
območja in OP - občutljiva območja. 

− Zagotavljanje zadostne količine 
zdravstveno neoporečne pitne vode, ki 
ima znatno nižje vrednosti določenih 
nevarnih onesnaževal od dopustnih 
vrednosti (pesticidi, nitrati, 
mikrobiologija, AOX, itd.). 

− Spodbujana bo varčnost porabe vode in 
prebivalstvo bo ozaveščano glede 
varovanja vodnih virov. 

− Zagotovljeno bo ustrezno odvajanje in 
čiščenje odpadnih voda za naselja večja 
od 100 PE, ki so v vodovarstvenih 
pasovih vodnih virov in občutljivih 
območjih kopalnih voda. 

− Zagotavljanje ustreznega odvajanja in 
čiščenja odpadnih voda za vso 
prebivalstvo, obrt, kmetijstvo in 
industrijo in ne le za naselja večja od 50 
PE. 

− Zagotavljanje učinkovitega čiščenja vseh 

Opis ciljnega stanja na ravni LUR: 

− Pripravljena je strategija razvoja javne 
gospodarske infrastrukture, ki na 
ustrezen način upošteva ekološke in 
ekonomske vidike. 

− Povezovanje vodovodnih sistemov in 
sodelovanje pri izgradnji kanalizacij in 
KČN, še posebej v VVO - vodovarstvena 
območja in OP - občutljiva območja. 

− Zagotavljanje zadostne količine 
zdravstveno neoporečne pitne vode za 
vso prebivalstvo, ki ima znatno najnižje 
(samo v sledeh) vrednosti določenih 
nevarnih onesnaževal od dopustnih 
vrednosti (pesticidi, nitrati, 
mikrobiologija, AOX, itd.). 

− Spodbujati varčnost porabe tehnološke 
in pitne vode in osveščati prebivalstvo 
glede varovanja vodnih virov. 

− Zagotavljanje ustreznega odvajanja in 
čiščenja odpadnih voda za vso 
prebivalstvo, obrt, kmetijstvo in 
industrijo. Dosežena je visoka stopnja 
reciklaže, posebno še pa potrebe 
namakanja v kmetijstvu. 
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nekatere tehnologije za reciklažo 
odpadkov, ki so iz tehnološkega, 
ekološkega in ekonomskega vidika 
primerne. 

− Zagotavljanje ustrezne deponijske 
površine, ki je zadostna za LUR.  

− Vsa divja in opuščena odlagališča so 
sanirana na ta način, da bo čim manjše 
onesnaževanje okolja. 

− Regijski center za ravnanje z odpadki se 
umesti v MOL na območju sedanje 
deponije na Ljubljanskem barju. 
Omenjena lokacija je primerna z 
ekonomskega, neprimerna pa iz 
okoljskega vidika. 

odpadnih voda po kemijskih in 
mikrobioloških kriterijih ne glede na 
velikost ČN.  

− Zastarele ČN bodo dograjene z izgradnjo 
III. stopnje čiščenja v občutljivih 
območjih (npr. povirje Krke, 
Ljubljanice). 

− Aktivnosti na področju voda bo v okviru 
sprejetega NUV vodila RS, vendar bo 
LUR definirala dejavnosti, s katerimi bo 
dosegala cilje, potrebne za višjo raven 
bivanja oz. glede na druge regije 
primerjalno višje razvojne priložnosti. 

− Zagotavljanje dobre poplavne varnosti. 
− Delno vključevanje vodnih površin v 

poselitveni prostor za rekreacijske in 
turistične namene. 

− Postavitev vsaj enega sodobnega 
regionalnega centra za ravnanje s 
tehnološkimi odpadki in enega za 
ravnanje s komunalnimi odpadki v 
skladu z BAT. 

− V vseh objektih s področja komunalnega 
gospodarstva obdrži lokalna skupnost 
ustrezne kontrolne lastniške deleže, ki 
omogočajo ustrezen vpliv na 
upravljanje. 

− Saniranje obstoječe in zapolnjene 
komunalne deponije na ta način, da je 
bistveno zmanjšan negativni vpliv na 
okolje. 

− Iz LUR se izrivajo vse tiste gospodarske 
dejavnosti, ki prekomerno onesnažujejo 
okolje. 

− Rezultati preiskave vode naj bodo sproti 
dosegljivi prebivalstvu in strokovni 
javnosti. 

− Vse zastarele ČN je potrebo dograditi z 
izgradnjo III. stopnje čiščenja v 
občutljivih območjih (npr. povirje Krke, 
Ljubljanice). 

− Za aktivnosti, značilne za LUR, bodo 
opravljene ocene 
nevarnosti/izpostavljenosti/občutljivosti, 
da bo lahko izdelana ocena tveganja za 
prebivalstvo/rabo prostora/dejavnosti, 
glede na značilne tipe globalnih 
sprememb.  

− Zagotovljena je kar najvišja poplavna 
varnost. 

− Celovito vključevanje vodnih površin v 
poselitveni prostor za rekreacijske in 
turistične namene. 

− Sto odstotna pokritost območja LUR z 
ločenim zbiranjem (frakcij) komunalnih 
odpadkov na izvoru. 

− Pri izvajanju politike ravnanja z odpadki 
je poleg prepovedi dan veliko večji 
poudarek ekonomskim merilom. Na 
primer pri nekem izdelku mora biti  
vključen v prodajno ceno tudi  strošek 
za reciklažo. Pooblaščeni distributer za 
določeni izdelek je dolžan organizirati 
mrežo za odvzem izrabljenih izdelkov ob 
vračilu kavcije za reciklažo.  

− Upravljanje objektov komunalnega in 
vodnega gospodarstva ni prepuščeno 
čisti tržni logiki, ker gre za monopolne 
dejavnosti, kar se odraža tudi v lastniški 
strukturi podjetij, (vodovod, 
kanalizacija, ČN, deponije, itd.). 

− Sodelovati pri postavitvi centrov za 
reciklažo določenih vrst odpadkov z 
gospodarskimi družbami iz regije na ta 
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način, da se jim omogoči ustreza 
infrastruktura (Dinos, Snaga, itd.). 

− Reciklažni centri so po možnosti 
postavljeni na lokaciji starih komunalnih 
in industrijskih deponij, ker je že vsa 
ustrezna infrastruktura in tudi 
degradirano zemljišče, ali pa na 
območjih starih industrijskih centrov, ki 
več ne obratujejo. 

− Namesto izgradnje sežigalnice odpadkov 
se bo po potrebi uporabljal sosežig.  

− Kot možne naprave za sosežig  
organskih odpadkov v LUR se bodo 
preverile možnosti v Toplarni Ljubljana, 
Cementarni Trbovlje in TE Trbovlje.  

− Na vseh ekoloških objektih se bodo 
izvajale neodvisne stalne meritve 
(monitoring). 

− Rezultati meritev bodo sproti dosegljivi 
prebivalstvu. 

Prednostni razvojni cilji: 

 Zagotoviti zadostne količine zdravstveno 
neoporečne pitne vode za vso 
prebivalstvo. 

 Zagotoviti zaščito vodnih virov z 
varstvenimi pasovi vključno s 
povečanjem volumnov vodohranov ter 
aktivne zaščite z bogatenjem podtalnice. 

 Zagotoviti ustrezno odvajanje in čiščenje 
odpadnih voda za vsa mesta in naselja 
večja od 500 PE.  

 Zagotoviti ustrezno poplavno varnost. 
 Zagotoviti doseganje in ohranjanje 

dobrega stanja vseh voda (Vodna 
direktiva, 2015) – tekočih, stoječih, 
podzemnih. Predvidoma mora »Priprava 

Prednostni razvojni cilji: 

 Zagotoviti zadostne količine zdravstveno 
neoporečne pitne vode, ki ima znatno 
nižje vrednosti določenih nevarnih 
onesnaževal od dopustnih vrednosti 
(pesticidi, nitrati, mikrobiologija, AOX, 
itd.). 

 Zaščititi vodne vire z varstvenimi pasovi 
vključno z  izpolnjevanjem zahtev. 

 Povečanje volumnov vodohranov in/ali 
ustrezno neodvisno elektroenergetsko 
napajanje vodarn. 

 Aktivna zaščita z bogatenjem podtalnice 
 Zagotoviti ustrezno odvajanje in čiščenje 

odpadnih voda za obrt, kmetijstvo in 
industrijo. 

Prednostni razvojni cilji: 

 Zagotoviti zadostne količine zdravstveno 
neoporečne pitne vode za vso 
prebivalstvo, ki ima znatno najnižje 
(samo v sledeh) vrednosti določenih 
nevarnih onesnaževal od dopustnih 
vrednosti (pesticidi, nitrati, 
mikrobiologija, AOX, itd.). 

 Zaščititi vodne vire z varstvenimi pasovi 
vključno s strogim izpolnjevanjem 
zahtev. 

 Povečanje volumnov vodohranov in/ali 
ustrezno neodvisno elektroenergetsko 
napajanje vodarn. 

 Aktivna zaščita z bogatenjem podtalnice. 
 Zadrževanje na vseh lokacijah, kjer je to 
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predloga načrta upravljanja z vodami -  
NUV« biti končana do 22.10.2009. Torej 
bo LUR, kot pomemben deležnik, morala 
opraviti pomembno delo še v letu 2009, 
nato pa ciklično, vsakih 6 let. 
Pomembno opozorilo je nujno, ker bodo 
v NUV podani stanje, trendi in možen 
nabor (proti)ukrepov. 

 Zagotoviti varstvo kakovosti kopalnih 
voda (Direktiva o kopalnih vodah, 2015) 
– glede na sedanje stanje (majhen 
obseg) bodo redefinirana območja 
kopališč – to so z upravnim aktom 
razglašena območja kopališč ali lokacije 
na vodah, »kjer se kopa večje število 
kopalcev«. Pri tem bo posebnega 
pomena iniciativa LUR, saj je z območji 
kopališč povezanih precej aktivnosti. 

 Zmanjševanje ogroženosti pred 
poplavami (Poplavna direktiva, do 2021) 
– cilji so sicer srednjeročni, a so 
aktivnosti kontinuirane. Razen 
doseganja ciljev RS se pojavljajo 
sanacijski ukrepi, vezani na OLN oz. cilje 
LUR. Po eni strani bodo spremenjeni 
trendi neustreznega poseganja v 
območja poplavne nevarnosti, po drugi 
strani pa sanirane kritične lokacije 
(poselitve, infrastrukture, pomembnejših 
objektov in dejavnosti).  

 Zagotavljanje vodnih virov do obsega 
upravičenih potreb po vodi (za osebno in 
industrijsko rabo, za hrano, …) – treba 
je predvideti, glede na tendenco 
zmanjševanja števila prebivalcev a 
hkrati na povečano skupno porabo vode 
na prebivalca (npr. za energijo, za 

 Zagotoviti zadrževanje (na strehah, 
parkiriščih, parkih) in ponikanje 
neonesnažene padavinske vode (npr. 
strehe) 

 Zagotoviti dobro poplavno varnost. 
 Zadrževanje (na strehah, parkiriščih, 

parkih) in ponikanje neonesnažene 
padavinske vode (npr. strehe). 

 Zagotoviti dobro poplavno varnost. 
 Zagotoviti doseganje in ohranjanje 

dobrega stanja vseh voda (Vodna 
direktiva, 2015) – ker bo »Načrt 
upravljanja z vodami« sprejet do 
22.10.2009 za »pomembna vprašanja 
voda« – tj. za RS), bi bilo dobro 
pripraviti regionalno nadgradnjo -  
»regionalno pomembna vprašanja«, npr. 
vodotoki 2. reda ipd. 

 Za LUR je torej treba določiti aktivnosti, 
ki jih bi izvedla LUR ali pa LUR/LS/RS v 
obliki javno-zasebnega partnerstva. 

 Zagotavljanje varstva kakovosti 
kopalnih voda – z izboljšanjem stanja 
voda bo mogoče urejati nova območja 
kopališč, kot razvojno priložnost za vrsto 
spremljajočih dejavnosti. LUR bi lahko 
izdelal prioritetni sistem lokacij, kjer 
bodo možna kopališča zaradi različnih 
vlaganj (komunalnih naprav, urejanje 
voda idr.) v izboljšanje stanja (vodnega) 
okolja. 

 Zmanjševanje ogroženosti pred 
poplavami (Poplavna direktiva, do 2021) 
– ker bo za pomembnejša vprašanja 
skrbela RS, je treba pripraviti cilje LURa, 
da bo dosežena ustrezna varnost tudi na 
vodotokih 2. reda in na lokacijah, ki so 

možno in ponikanje neonesnažene 
padavinske vode (npr. strehe). 

 Izgradnja malih MČN povsod, kjer je 
vodovodni sistem.  

 Zagotoviti kar največjo poplavno 
varnost. 

 Doseganje in ohranjanje dobrega stanja 
vseh voda (Vodna direktiva, 2015) – vse 
načrtovane aktivnosti, tudi iz »Načrta 
upravljanja z vodami«, spremlja neka 
stopnja tveganja. Zato je treba oceniti, 
katere dejavnosti so najbolj 
izpostavljene pri pojavu posameznih 
globalnih sprememb. Gre npr. za 
scenarij večjih sušnih obdobij (začasni 
odvzem vodne pravice?), za scenarije 
pogostejših poplav (npr. vodoodporna 
gradnja), erozijskih procesov idr.  

 Zagotavljanje varstva kakovosti 
kopalnih voda – za obstoječa in 
potencialna območja kopališč je treba 
izdelati oceno tveganja za ohranjanje 
statusa ustreznega kopališča – npr. 
definirati vire potencialnega 
onesnaženja, rabe voda, ki zmanjšajo 
količinsko stanje idr. Razvojne 
priložnosti bodo tako rangirane tudi 
glede ogroženosti/primernosti za 
kopanje. 

 Zmanjševanje ogroženosti pred 
poplavami (Poplavna direktiva, do 2021) 
– treba je analizirati tudi scenarije 
dogodkov, ki bi se lahko zgodili zaradi 
zamašitve obstoječih vodnih tokov 
(primer Železnikov!). Zato je treba v 
prostoru predvideti rezervne 
visokovodne poti (koridorje), kot 
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hrano, za zavarovana območja narave - 
npr. Natura 2000)…), varovanje 
potencialnih vodnih virov. Zato je treba, 
razen pri že aktiviranih vodovarstvenih 
pasov, opraviti rezervacijo prostora tudi 
za nove vodne vire. Hkrati bo treba 
zmanjšati odvisnost od virov vode 
(recikliranje, večkratna, varčna raba, 
…). 

 Zmanjševanje izpostavljenosti naravnim 
in antropogenim nevarnostim in večanje 
odpornosti nanje – z določanjem 
območij nevarnosti (erozije, suše, 
poplave, porušitve obrambnih objektov 
(jezovi, nasipi…) oz. z določanjem 
občutljivosti (ranljivosti) prebivalcev, 
dejavnosti, infrastrukture in krajine se 
bo lahko določilo tveganje, nato pa 
izbralo posege, ki bodo zagotovili 
varovanje do določenega obsega (npr. v 
obsegu državne pristojnosti). Preostalo 
tveganje bo treba reševati individualno, 
v velikem obsegu predvsem s 
povečanjem odpornosti ali s spremembo 
namembnosti. 

 Zmanjševanje vpliva podnebnih 
sprememb na vode in Vodno 
gospodarstvo (Bela knjiga o prilagajanju 
podnebnim spremembam, Evropska 
komisija, april 2009) – iz različnih študij 
izvirajo v sedanjosti le opozorila in 
osveščanje, ki pa naznanjajo 
dolgoročnejše aktivnosti. Deloma (v 
manjši meri) se bodo le-ta že vnašala v 
smernice na področju vodnega 
gospodarstva (varstvo voda, varstvo 
človeka, smotrna raba voda, sedimentov 

pomembnejša za LUR (ne pa tudi za 
RS). Pri tem gre tako za skupinske 
posege (skupina ogroženih uporabnikov 
prostora), kot tudi za podporo 
posameznim ukrepom. 

 Zagotavljanje vodnih virov do obsega 
upravičenih potreb po vodi – danes so 
pomembna razvojna prednost tudi 
razpoložljivi vodni viri. LUR ima 
primerjalno prednost glede vodnih 
količin in kakovosti voda, kar je razvojna 
priložnost za ureditev z intenzivnejšo 
rabo vode povezanimi dejavnostmi 
(proizvodnja pijač…). Gre torej za 
razpoložljive tehnološke vode, kot 
nadgradnjo oskrbi z vodo, ki jo 
zagotavlja država in jo distribuira 
lokalna gospodarska javna služba. 
Seveda je nujna smotrna raba vode, kar 
se dosega s cirkulacijo vode v 
proizvodnem procesu, z zbiranjem 
padavinskih voda, z večkratno, 
večnamensko rabo itd. 

 Zmanjševanje izpostavljenosti naravnim 
in antropogenim nevarnostim in večanje 
odpornosti nanje – opozorilne karte 
nevarnosti (erozije, suše, poplave, 
porušitve obrambnih objektov, 
prekomerno gnojenje in škropljenje itd.) 
bo treba nadomestiti s podrobnejšimi, 
operativnimi kartami za odločanje o 
posegih v prostor. Sporočilna vrednost 
takšnih kartnih (GIS) podlag bi bila 
primerjalna prednost pri pridobivanju 
investitorjev oz. druge rabe prostora na 
območje LUR. Glede na tip in obseg 
nevarnosti bo mogoče uvajati tudi 

ukrepe, potrebne če predvideni 
protipoplavni ukrepi ne delujejo kot je 
bilo načrtovano. 

 Zagotavljanje vodnih virov do obsega 
upravičenih potreb po vodi – v scenarijih 
globalnih sprememb je obravnavana tudi 
možnost, da se pojavijo razmere, ko bo 
treba omejevati obseg že podeljenih 
vodnih pravic (suša, kalnost ipd. pri 
visokih vodah, naplavine na odvzemnih 
objektih ipd.). Zato je treba opraviti 
presojo, katere dejavnosti, lokacije in 
območja poselitve bodo morale 
predvideti infrastrukturo oz. rezervne 
oskrbovalne poti ob nastopu takšnih 
razmer. Delno te aktivnosti že narekuje 
EU Direktiva o kritični infrastrukturi, 
vendar je vsak subjekt dolžan tudi 
samozaščitno ravnati. 

 Zmanjševanje izpostavljenosti naravnim 
in antropogenim nevarnostim in večanje 
odpornosti nanje – sedanje opozorilne 
karte se naslanjajo na dogodke, ki so se 
že dogodili. Naravne in antropogene 
razmere pa se v prostoru lahko pojavijo 
glede na različna sprožila procesov – 
npr. zamakanje pogojno stabilne brežine 
zaradi dostopne poti itd. Treba je 
upoštevati tudi, da se v obdobju recesije 
lahko zmanjšajo vzdrževalna dela, zato 
je treba spremljati tudi nevarnosti, ki bi 
se pojavile zaradi opustitve dejanj 
različnih akterjev v prostoru. 

 Zmanjševanje vpliva podnebnih 
sprememb na vode in vodno 
gospodarstvo – treba bo opraviti presojo 
vplivov na odtočni režim (smeri in 
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idr.), ki pa se bodo odražala tudi v 
pogojih za poseganje v prostor (in 
vode). 

 Pripraviti strategijo infrastrukturnega 
razvoja, ki bo na ustrezen način 
upoštevala problematiko ravnanja z 
odpadki. 

ustrezno odporne (potres, poplava, 
sneg…) objekte. 

 Zmanjševanje vpliva podnebnih 
sprememb na vode in Vodno 
gospodarstvo – preventivno ravnanje bi 
zahtevalo pripravo in pričetek 
dolgoročnejših aktivnosti za prilagoditev 
smernicam in pogojem s področja voda, 
hkrati pa zmanjševanje prevzetega 
tveganja. LUR bi tako izvajal aktivno 
politiko preventivnega ravnanja, kar 
prinaša prednosti na daljši rok. 
Prioritetno bi kazalo razmišljati o 
izvajanju aktivnosti, ki jih bo pripravljal 
Center za suše, ustanovljen v Sloveniji 
za območje CEE. 

 Zagotoviti odvoz odpadkov ter njihovo 
procesiranje za vse prebivalstvo, obrt, 
kmetijstvo in industrijo. 

 Sanirati obstoječe nelegalne in legalne 
deponije. 

 Na območju LUR celovito razrešiti 
problematiko ravnanja z odpadki, ki naj 
obsega: zmanjšanje na izvorih 
nastajanja, ločeno zbiranje, reciklažo in 
odlaganje.  

 Zagotoviti odvoz odpadkov ter njihovo 
procesiranje za vse prebivalstvo, obrt, 
kmetijstvo in industrijo. 

jakosti vodnih tokov, možnosti 
zamašitev itd.) ter vplivov na stanje 
voda (kakovostno, količinsko, 
morfološko idr.). Na ta način bi 
pomembno dopolnili načrte ravnanja ob 
naravnih in drugih nesrečah, pa tudi 
obogatili smernice k posegom v prostor 
– osveščanje je tem boljše, čim bolje je 
pojasnjena zveza vzrok – posledica – 
preventiva – kurativa. 

 Zagotoviti sto odstotna pokritost 
območja LUR z ločenim zbiranjem 
(frakcij) komunalnih odpadkov na 
izvoru. 

 Politika ravnanja z blatom iz ČN mora 
favorizirati sonaravno reciklažo in ne 
sežig. 

 Izdelati strategijo infrastrukturnega 
razvoja, ki bo na ustrezen način 
upoštevala okoljevarstvene vidike. 

Prednostne razvojne usmeritve: 

 Zmanjševanje izgub v vodovodnih 
sistemih na 30 %.  

 Izgradnja kanalizacij in KČN povsod kjer 
so VVO –vodovarstvena območja in 
občutljiva območja nad 1000 PE. 

 Zagotoviti odvoz odpadkov ter njihovo 

 Prednostne razvojne usmeritve: 

 Zmanjševanje izgub v vodovodnih 
sistemih na 25 %.  

 Izgradnja kanalizacij in KČN povsod kjer 
so VVO –vodovarstvena območja in 
občutljiva območja nad 100 PE. 

 Gradnja zadrževalnih bazenov na KS. 

Prednostne razvojne usmeritve: 

 Zmanjševanje izgub v vodovodnih 
sistemih na 20 %. 

 Izgradnja kanalizacij in KČN povsod kjer 
so VVO –vodovarstvena območja in 
občutljiva območja za naselja nad 50 PE 
(ca 54 naselij s ca 11 500 P). 
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procesiranje za vse prebivalstvo, obrt, 
kmetijstvo in industrijo. 

 Podpirati takšen gospodarski razvoj, ki 
ne bo povzročal nastanek velikih količin 
problematičnih odpadkov. 

 Zagotoviti ustrezno poplavno varnost. 
 Zagotavljanje potresne odpornosti in 

drugih vidikov varnosti oskrbe z vodo, 
odvajanja in čiščenja odpadne vode ter 
oskrbe s požarno vodo in zagotavljanje 
visoke ravni pripravljenosti na ponovno 
vzpostavitev delovanja ob prekinitvah 
zaradi naravnih nesreč. 

 
 
 
 
 
 

 Zagotoviti dobro poplavno varnost. 
 Zmanjšanje količine in vrste odpadkov 

na izvorih nastajanja. Predvsem z 
uporabo BAT tehnologij. 

 Sanirati vse divje deponije na ta način, 
da bo bistveno zmanjšan negativni vpliv 
na okolje. 

 Zagotavljati dobro potresno odpornosti 
in druge vidike varnosti oskrbe z vodo, 
odvajanja in čiščenja odpadne vode ter 
oskrbe s požarno vodo in zagotavljati 
visoko raven pripravljenosti na ponovno 
vzpostavitev delovanja ob prekinitvah 
zaradi naravnih nesreč. 

 Zagotoviti ustrezne ažurne in neodvisne 
baze podatkov o izvedenih monitoringih, 
ki bodo stalno dosegljive prebivalstvu in 
strokovni javnosti. 

 Zgraditev zadrževalnih bazenov na KS v 
vseh naseljih ob kopalnih rekah 
(Ljubljanica, Krka). 

 Zagotoviti kar največjo poplavno 
varnost. 

 Centralizirati je potrebno državne baze 
podatkov, ki so na različnih ministrstvih 
in jih na ustrezen način pripraviti za 
takoj-šnjo uporabo pooblaščenih 
državnih insti-tucij (ARSO, IVZ, IzVRS, 
URSZR, VURS, itd.). 

 Iz LUR postopno izriniti vse tiste 
gospodarske dejavnosti, ki prekomerno 
onesnažujejo okolje.  

 Sanirati obstoječe in zapolnjene 
komunal-ne deponije na ta način, da bo 
bistveno zmanjšan negativni vpliv na 
okolje. 

 Zagotavljati največjo možno potresno 
odpornost in druge vidike varnosti 
oskrbe z vodo, odvajanja in čiščenja 
odpadne vode ter oskrbe s požarno vodo 
in zagotavljati visoko raven 
pripravljenosti na ponovno vzpostavitev 
delovanja ob prekinitvah zaradi naravnih 
nesreč. 

 Zagotoviti ustrezne ažurne in neodvisne 
baze podatkov o izvedenih monitoringih, 
ki bodo stalno dosegljive prebivalstvu in 
strokovni javnosti 
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EKONOMSKI VIDIKI EKONOMSKI VIDIKI EKONOMSKI VIDIKI 

Opis ciljnega stanja na ravni EU: 

 V gospodarstvu se bo nadaljevalo 
nestabilno okolje, ki v nekaterih državah 
lahko traja tudi nekaj let. Obstajajo 
precejšnje razlike med posameznimi 
državami. Zaradi ogromnega upada 
svetovne trgovine bodo najbolj prizadete 
izvozno usmerjene države, nekatere 
države so bolj neposredno izpostavljene 
finančni krizi oz. nepremičninski krizi, 
nekatere pa se soočajo s težavami pri 
zagotavljanju zunanjega financiranja 
nakopičenih neravnotežij. Še posebej so 
prizadete nove EU članice (hitra rast v 
preteklosti, neučinkovit javni sektor in 
neučinkovito trošenje javnih sredstev), 
kakor tudi nekatere stare članice kot je 
Španija (upad gradbeništva).  

 Pristop k reševanju gospodarske krize 
bo neenoten (pomanjkanje sinergije 
med državami članicami).  

 Zaradi krize se bo ustavila tudi širitev EU 
na države (JV Evropa), kar bo v teh 
državah poslabšalo gospodarski položaj 
in povzročilo politično krizo.  

 Večina EU članic zato v prihodnjih letih 
lahko pričakuje znižanje življenjskega 
standarda prebivalstva, kar bo lahko 
povzročilo politično krizo tudi v EU 
članicah. V državah JV Evrope se bo 
nadaljevala gospodarska in politična 
kriza.  

Opis ciljnega stanja na ravni EU: 

 Po letih gospodarske krize v letih 2009 
in deloma 2010 se bo v državah članicah 
EU zopet nadaljevala gospodarska rast. 
Posledice gospodarske krize bodo med 
državami zelo različne. Medtem ko bodo 
nekatera velika gospodarstva (predvsem 
Nemčija) sorazmerno uspešno prebrodila 
gospodarsko krizo, bodo posledice v 
državah, kjer so bili finančni, 
nepremičninski in industrijski sektor 
najbolj prizadeti (Velika Britanija, 
Španija, baltske države) velike. 
Omenjene države bodo potrebovale 
temeljito prestrukturiranje 
gospodarstev.  

 V državah JV Evrope se bo nadaljevala 
gospodarska in politična kriza in le 
Hrvaška bo postala EU članica.  

 Zaradi finančne in gospodarske krize se 
bodo spremenila tudi razmerja med 
največjimi svetovnimi trgovinskimi bloki, 
kar bo ohranilo pomen EU kot 
pomembnega gospodarskega območja. 
Predvsem predelovalna industrija, ki bo 
preživela gospodarsko krizo, bo omejila 
selitev proizvodnje v neevropske države 
(Kitajska, Indija). 

 
Zaradi slovenske majhnosti in predvsem 
zaradi globalizacije je slovensko 
gospodarstvo in posledično slovenska 

Opis ciljnega stanja na ravni EU: 

 Evropsko gospodarstvo se bo uspelo 
prilagoditi novim razmeram. Uspelo bo 
skupaj reševati nakopičene ekonomske 
(gospodarska kriza) in politične 
probleme (lizbonska pogodba). Zaradi 
izboljšanja gospodarskega položaja v 
večini EU članic leta 2010, bodo tudi 
najbolj prizadete države uspele 
stabilizirati gospodarski položaj v letu 
2011. 

 Na podlagi izkušenj bo sledilo 
prestrukturiranje gospodarstva 
(prestrukturiranje v smeri tehnološko 
zahtevnejših proizvodenj, razvoj 
poslovnih storitev, očiščenje finančnega 
sektorja). 

 Uvedba strukturnih reform (zdravstvo, 
pokojninski sistem, šolstvo, javni 
sektor), kar bo postopoma vodilo k 
izboljšanju konkurenčnosti celotne EU.  

 Zaradi doseženega soglasja članic EU o 
prihodnosti EU bo sledil nov val širitve, 
ki bo vključeval tudi države JV Evrope. 
Le-te se bodo uspešno pripravile na 
polnopravno članstvo, kar bo v teh 
državah pospešilo gospodarsko rast in 
omililo politična nasprotja znotraj in med 
državami.  

 Zaradi finančne in gospodarske krize se 
bodo spremenila tudi razmerja med 
največjimi svetovnimi trgovinskimi bloki. 
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 Mednarodna menjava bo potrebovala še 
nekaj let, da bo dosegla ravni iz leta 
2007, kar bo povečalo ceno uvoza, 
države EU pa zaradi počasnega 
prestrukturiranja ne bodo zmogle 
nastalo situacijo izkoristiti v lasten prid. 

 
Zaradi slovenske majhnosti in predvsem 
zaradi globalizacije sta slovensko 
gospodarstvo in družba zelo odvisno od 
dogajanj v tujini. Na Slovenijo vplivajo 
dogajanja na ravni EU, ki je naš največji 
trgovinski partner. Pomembno je tudi 
dogajanje v državah bivše Jugoslavije, s 
katerimi imajo slovenska podjetja tesne 
stike (izvoz, neposredne investicije). Ker 
predstavlja LUR gospodarsko najmočnejšo 
regijo imajo gospodarske razmere na ravni 
EU pomemben neposreden vpliv na izvozna 
podjetja (zmanjšanje/povečanje naročil) in 
posreden vpliv (padec/dvig povpraševanja 
po poslovnih storitvah, padec/dvig kupne 
moči, varčevanje/investiranje v javnem 
sektorju). 
 

družba zelo odvisno od dogajanj v tujini. Na 
Slovenijo vplivajo dogajanja na ravni EU, ki 
je naš največji trgovinski partner. 
Pomembno je tudi dogajanje v državah 
bivše Jugoslavije, s katerimi imajo 
slovenska podjetja tesne stike (izvoz, 
neposredne investicije). Ker predstavlja LUR 
gospodarsko najmočnejšo regijo imajo 
gospodarske razmere na ravni EU 
pomemben neposreden vpliv na izvozna 
podjetja (zmanjšanje/povečanje naročil) in 
posreden vpliv (padec/dvig povpraševanja 
po poslovnih storitvah, padec/dvig kupne 
moči, varčevanje/investiranje v javnem 
sektorju). 

EU bo okrepila svojo gospodarsko vlogo 
v svetovnem gospodarstvu, predvsem s 
krepitvijo konkurenčnosti na področju 
najzahtevnejših tehnologij/panog. 

 
Zaradi slovenske majhnosti in predvsem 
zaradi globalizacije je slovensko 
gospodarstvo in posledično slovenska 
družba zelo odvisno od dogajanj v tujini. Na 
Slovenijo vplivajo dogajanja na ravni EU, ki 
je naš največji trgovinski partner. 
Pomembno je tudi dogajanje v državah 
bivše Jugoslavije, s katerimi imajo 
slovenska podjetja tesne stike (izvoz, 
neposredne investicije). Ker predstavlja LUR 
gospodarsko najmočnejšo regijo imajo 
gospodarske razmere na ravni EU 
pomemben neposreden vpliv na izvozna 
podjetja (zmanjšanje/povečanje naročil) in 
posreden vpliv (padec/dvig povpraševanja 
po poslovnih storitvah, padec/dvig kupne 
moči, varčevanje/investiranje v javnem 
sektorju). 

Opis ciljnega stanja na ravni sosednjih 
držav in regij: 

 Sosednje države in sosednje regije bodo 
prizadete zaradi gospodarske krize. Tako 
sta Italija in Madžarska že nekaj let v 
primežu gospodarske krize, le-ta pa se 
je v letih 2008, 2009 in 2010 prenesla 
tudi v Avstrijo (padec izvoza, težav 
finančnega sektorja) in na Hrvaško 
(padec števila turistov). Posledično se je 
zmanjšal BDP, povečala brezposelnost, 

Opis ciljnega stanja na ravni sosednjih 
držav in regij: 

 Sosednje države in sosednje regije bodo 
prizadete zaradi gospodarske krize. Tako 
sta Italija in Madžarska že nekaj let v 
primežu gospodarske krize, le-ta pa se 
je v letih 2008, 2009 in 2010 prenesla 
tudi v Avstrijo (padec izvoza, težav 
finančnega sektorja) in na Hrvaško 
(padec števila turistov).  

 Medtem ko Avstriji in nekaterim 

Opis ciljnega stanja na ravni sosednjih 
držav in regij: 

 Po krizi v letih 2008, 2009 in 2010 se 
sosednje države prilagodijo nastalim 
razmeram in predvsem Avstrija ter 
deloma Italija in Hrvaška uspejo 
prebroditi krizo brez resnejših posledic.  

 Furlanija Julijska Krajina, avstrijska 
Štajerska in avstrijska Koroška uspejo 
dvigniti raven tehnološke zahtevnosti 
proizvodnje in izboljšati mednarodno 
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povečal se je proračunski primanjkljaj.  
 Zaradi sorazmerno zdrave strukture 

gospodarstva se je uspelo iz primeža 
krize rešiti le Avstriji, kjer pa je 
predvsem finančni sektor utrpel 
negativne posledice.  

 Tudi sosednje regije se ne izkopljejo 
hitro iz krize, saj so v veliki meri izvozno 
usmerjene in tudi inovativne z izjemo 
avstrijske Štajerske.  

 Sledi obdobje prestrukturiranja, ki pa ni 
uspešno v vseh sosednjih regijah. 

 
Sosednje države so pomembne trgovinske 
partnerice (Avstrija, Italija, Hrvaška), zato 
dogajanje v sosednjih državah vpliva na 
LUR. Sosednje regije predstavljajo potencial 
za sodelovanje, vendar trenutno nimajo zelo 
pomembnega vpliva na dogajanje v LUR. 
Sosednje regije predstavljajo tudi 
konkurenco LUR pri uporabi regijskih 
razvojnih potencialov (predvsem človeški 
viri). 
 

njihovim regijam uspe prebroditi krizo, 
pa je prestrukturiranje v ostalih državah 
počasnejše. Največje težave ima 
Madžarska. Hrvaška se pospešeno 
razvija po polnopravnem članstvu v EU, 
kar pozitivno vpliva predvsem na mesto 
Zagreb in Istrsko županijo. 

 
Sosednje države so pomembne trgovinske 
partnerice (Avstrija, Italija, Hrvaška), zato 
dogajanje v sosednjih državah vpliva na 
LUR. Sosednje regije predstavljajo potencial 
za sodelovanje, vendar trenutno nimajo zelo 
pomembnega vpliva na dogajanje v LUR. 
Sosednje regije predstavljajo tudi 
konkurenco LUR pri uporabi regijskih 
razvojnih potencialov (predvsem človeški 
viri).     

konkurenčnost. Podobno uspe tudi 
Gradiščanski, ki se specializira v 
obnovljive energije in izbrana tehnološka 
področja. Hrvaška se pospešeno razvija 
po polnopravnem članstvu v EU, kar 
pozitivno vpliva predvsem na mesto 
Zagreb in Istrsko županijo. 

 
Sosednje države so pomembne trgovinske 
partnerice (Avstrija, Italija, Hrvaška), zato 
dogajanje v sosednjih državah vpliva na 
LUR. Sosednje regije predstavljajo potencial 
za sodelovanje, vendar trenutno nimajo zelo 
pomembnega vpliva na dogajanje v LUR. 
Sosednje regije predstavljajo tudi 
konkurenco LUR pri uporabi regijskih 
razvojnih potencialov (predvsem človeški 
viri).       

Opis ciljnega stanja na ravni države: 

 V letu 2009 smo priča nadaljevanju 
negativnih trendov, ki so se začeli že v 
drugi polovici leta 2008. Zaradi znatnega 
upada izvoza so se v težavah znašle 
predvsem izvozno usmerjene panoge 
predelovalne industrije. Težave imajo 
tudi podjetja v finančnem sektorju in v 
gradbeništvu ter transportu.  

 Zaradi velike izvozne odvisnosti 
slovenskega gospodarstva ter vpetosti v 
mednarodne finančne in gospodarske 

Opis ciljnega stanja na ravni države: 

 Po krizi v letih 2009 in 2010 bo 
gospodarstvo zopet poslovalo 
sorazmerno uspešno, saj se bo izboljšal 
položaj v največjih trgovinskih 
partnericah, predvsem v Nemčiji in tudi 
v Avstriji. Tudi v državah bivše 
Jugoslavije bo prišlo do stabilizacije 
razmer in s tem do gospodarske rasti.  

 Kljub odporom bo prišlo do delne 
prenove sistemov pokojninskega in 
zdravstvenega zavarovanja, reformirali 

Opis ciljnega stanja na ravni države: 

 Slovenija bo uspešno prebrodila krizo in 
bo že leta 2010 zabeležila gospodarsko 
rast. Ugodna gibanja v največjih 
trgovinskih partnericah  (Nemčija, 
Avstrija, Italija, Francija) ter oživitev 
gospodarstva v državah bivše 
Jugoslavije bodo prispevali k oživitvi 
gospodarske dejavnosti. 

 Na podlagi izkušenj pridobljenih v 
gospodarski krizi se bo gospodarstvo 
prestrukturiralo v smeri tehnološko 
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tokove bo oživljanje domače 
gospodarske rasti predvsem odvisno od 
gibanj v mednarodnem gospodarskem 
okolju in učinkovitosti ukrepov 
ekonomskih politik na evropski in 
svetovni ravni.   

 Zaradi nepovezanega reševanja 
gospodarske krize na ravni EU in zaradi 
omejenih (tudi neustreznih) ukrepov 
doma, se gospodarstvo v celoti ne bo 
opomoglo še nekaj let. Negativna 
gibanja v največjih trgovinskih 
partnericah (Francija, Italija, Hrvaška) in 
nestabilnost v državah bivše Jugoslavije 
bodo prispevali k slabšemu poslovanju 
gospodarstva.  

 Velika ovira bodo javno-finančne težave 
kot posledica izpada javno-finančnih 
prihodkov, povečane brezposelnosti, 
prevelike javne potrošnje in odlaganje 
strukturnih reform na področju 
pokojninskega in zdravstvenega varstva. 
Vlada bo uvedla reforme na področju 
zdravstvenega varstva, ki bodo 
prispevale k razslojevanju prebivalstva. 
Slovenija bo imela velike težave 
prestrukturirati gospodarstvo, saj je 
gospodarska rast v preteklosti temeljila 
na intenzivni uporabi dela in financirana 
z zunanjim zadolževanjem. Posledično 
bo gospodarska rast nižja kot v preteklih 
letih, soočeni bomo z dolgotrajno 
brezposelnostjo, saj ne bomo zmožni 
nadomestiti delovnih mest, ki smo jih 
izgubili med gospodarsko krizo. Povečale 
se bodo tudi regionalne razlike. 

 

se bodo tudi socialni transferji.  
 Pod pritiskom pomanjkanja finančnih 

sredstev in ob uporabi sredstev 
strukturnih skladov se bo okrepilo 
sodelovanje raziskovalne sfere in 
podjetij, kar bo prispevalo k dvigu 
dodane vrednosti v podjetjih. 
Izobraževalne organizacije se bodo le 
deloma prilagodile nastalim razmeram, 
podobno velja tudi za javno upravo.  

 Gospodarska rast v Sloveniji bo rahlo 
nad ravnijo EU, kar bo omogočalo 
počasno približevanje najrazvitejšim EU 
članicam. 

 
LUR je predvsem odvisna od dogajanj  na 
ravni države, saj prevladuje javni sektor ter 
panoge, ki so primarno usmerjene na 
lokalni slovenski trg (poslovne storitve, 
trgovina).   

zahtevnejših proizvodov, saj se bo 
izboljšalo sodelovanje znanosti, 
izobraževalnih organizacij in podjetij. K 
učinkovitemu gospodarstvu bo 
prispevala tudi učinkovita javna uprava.  

 Uspeli bomo izpeljati strukturne reforme 
(reforma sistemov pokojninskega in 
zdravstvenega zavarovanja ter socialnih 
transferjev).  

 Zaradi uspešnega razvoja bomo vlagali 
tudi v manj razvite regije in tako 
prispevali k skladnejšemu razvoju 
Slovenije. K pospešenemu razvoju bo 
prispevala tudi uspešna in učinkovita 
poraba EU sredstev. 

 Slovenija bo pospešeno dohitevala 
najrazvitejše članice EU in bo tudi po 
letu 2013 sposobna financirati lasten 
razvoj. 

 
LUR je predvsem odvisna od dogajanj  na 
ravni države, saj prevladuje javni sektor ter 
panoge, ki so primarno usmerjene na 
lokalni slovenski trg (poslovne storitve, 
trgovina). 
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LUR je predvsem odvisna od dogajanj  na 
ravni države, saj prevladuje javni sektor ter 
panoge, ki so primarno usmerjene na 
lokalni slovenski trg (poslovne storitve, 
trgovina). 

Opis ciljnega stanja na ravni LUR: 

 Zaradi gospodarske krize se bo tudi na 
območju LUR v letih 2009 in tudi 2010 
nadaljevalo zmanjševanje števila 
delovnih mest.  

 Med občinami bodo velike razlike, saj 
bodo nekatere občine, kjer prevladujejo 
industrijski obrati v dejavnostih 
(panogah), ki so navezane na 
avtomobilsko industrijo, v dejavnostih 
(panogah), ki proizvajajo investicijske 
dobrine (strojna, kovinska, lesna) in v 
dejavnostih, ki proizvajajo tehnološko 
manj zahtevne proizvode (v Sloveniji 
predvsem tekstilna in usnjarska 
podjetja) zelo prizadete (npr. Vrhnika, 
Kamnik). Zmanjšanje zaposlenosti bo 
prizadelo tudi gradbeništvo, 
nepremičninska podjetja, finančni 
sektor. 

 Zaradi javno-finančnih težav bo prizadet 
javni sektor, vključno z javno upravo.  

 Država in občine ne bodo zmožne 
odgovoriti na nastali položaj, saj 
omejene investicije v javno 
infrastrukturo in v trgovino na dolgi rok 
ne bodo prispevale k pospešenemu 
razvoju LUR. LUR se bo začela utapljati 
v sivem povprečju in ne bo sposobna 
izkoristiti potenciala (raziskovalne 
institucije, izobraževalne organizacije, 

Opis ciljnega stanja na ravni LUR: 

 Po gospodarski krizi se bo 2011 začela 
ponovna gospodarska rast, vendar z 
nižjimi stopnjami. Razvoj v LUR bo še 
vedno sporadičen.  

 Zaradi izboljšanja gospodarskega 
položaja javni sektor ne bo doživel 
večjih sprememb. Ljubljana kot 
prestolnica Slovenije bo ohranila delovna 
mesta v javnem sektorju, medtem ko 
zasebni sektor ne bo ustvarjal novih 
delovnih mest.  

 Sledila bo nadaljnja deindustrializacija, 
deloma kot posledica krize, deloma kot 
posledica politike urejanja prostora in 
deloma kot posledica odločitev lastnikov 
industrijskih podjetij, ki bodo zemljišča 
raje namenili v »donosnejšo« rabo.  

 Občine in država bodo investirale v 
javno infrastrukturo, kar bo izboljšalo 
kakovost življenja v regiji, vendar pa to 
ne bo pospešilo gospodarske dinamike.     

Opis ciljnega stanja na ravni LUR: 

 LUR bo izkoristila obstoječe razvojne 
potenciale (raziskovalne institucije, 
izobraževalne organizacije, kulturne 
organizacije, kulturna dediščina in ostali 
dejavniki).  

 K temu bo prispevala tudi država s 
spodbujanjem podjetnosti javnih 
organizacij. 

 V regiji se bo dogradila in zapolnila 
tehnološka infrastruktura, zaradi obilice 
novih tehnoloških podjetij bo LUR 
postala zanimiva za semenski in tvegani 
kapital. LUR je vzpostavila koordinacijo 
upravljanja in skupno trženje 
gospodarskih con. Spodbujanje 
podjetništva bo  sestavljeno iz 
celovitega paketa storitev (informiranje, 
svetovanje, promocije, izobraževanje, 
finančne spodbude). K razvoju regije 
bodo prispevali tudi turizem , ki bo poleg 
organizacije in trženja turistične 
destinacije, blagovne znamke in 
sodelovanja celotne LUR tudi tesno 
povezan z razvojem podeželja in 
trženjem kulture.  

 LUR bo postala hitro razvijajoča EU 
regija s konkurenčnim gospodarstvom in 
visoko kakovostjo življenja, vendar se 
zaradi majhnosti in razvojnega 
zaostanka ne bo nikoli uvrstila med 
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kulturne organizacije, kulturna dediščina 
in ostali dejavniki).  

 Zaradi odsotnosti pokrajin bodo 
aktivnosti posameznih občin še v 
prihodnosti nepovezane (tekmovalne). 
Razlika v številu delovnih mest med MOL 
in ostalimi občinami se bo še povečala. 

 

najpomembnejša evropska mesta.   

Prednostni razvojni cilji: 

 Konkurenčen razvoj občin upoštevaje 
razvojne procese na globalni, evropski in 
državni ravni, razpoložljive razvojne 
potenciale ter lokalne interese.  

Prednostni razvojni cilji: 

 Konkurenčen razvoj občin upoštevaje 
razvojne procese na globalni, evropski in 
državni ravni, razpoložljive razvojne 
potenciale ter lokalne interese.  

 Sodelovanje občin (MOL) z državo pri 
izgradnji izobraževalne in raziskovalne 
infrastrukture.  

 

Prednostni razvojni cilji: 

 LUR kot konkurenčna EU regija. 
 Izkoriščanje obstoječih razvojnih 

potencialov, predvsem v MOL in ostalih 
pomenbnejših središčih LUR. 

 Sodelovanje vseh občin pri spodbujanju 
razvoja v LUR. 

 Aktivno sodelovanje z ostalimi regijami v 
Sloveniji in v okviru EU. 

 

Prednostne razvojne usmeritve: 

 Nadaljevanje izbranih zastavljenih 
razvojnih projektov s ciljem optimizacije 
pričakovanih rezultatov na ravni občin. 

 Zagotoviti ustrezen življenjski standard 
prebivalcem občin.  

 Dograditev javne infrastrukture in 
zapolnitev obstoječih gospodarskih con 
ter spodbujanje podjetništva na ravni 
občin.   

Prednostne razvojne usmeritve: 

 Sodelovanje občin in drugih deležnikov 
pri dokončanju opredeljenih nacionalnih 
projektov. 

 Nadaljevanje zastavljenih razvojnih 
projektov MOL. 

 Nadaljnji razvoj Tehnološkega parka 
Ljubljana. 

 Dograjevanje javne gospodarske 
infrastrukture ter zapolnitev obstoječih 
in načrtovanih gospodarskih con ter 
spodbujanje podjetništva na ravni vseh 
občin LUR.   

Prednostne razvojne usmeritve: 

 Na področju gospodarstva LUR 
(predvsem MOL) izkorišča ugodno 
prostorsko lokacijo – je središče 
Slovenije z dobrimi povezavami s 
sosednjimi regijami in s tujino – v 
povezavi z razpoložljivimi 
raziskovalnimi, izobraževalnimi in 
kulturnimi potenciali, ugodnimi pogoji za 
življenje (narava, kulturna ponudba, 
relativno nižji življenjski stroški) in z 
relativno nižjimi stroški dela kot v 
konkurenčnih sosednjih regijah v tujini. 
To zahteva predvsem spodbujanje: 
o Razvoja visokotehnoloških podjetij, 

kjer lahko občina nudi predvsem 
ustrezne prostorske pogoje ter 
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privabljanje tujih podjetij.  
o Spodbujanje razvoja podjetništva s 

poudarkom na kreativnih industrijah 
(strategija, ustanovitev grozdov 
kreativnih industrij, nova 
infrastruktura).  

o Sodelovanje (specializacija) med 
občinami. 
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PRILOGA 2 
 
Usmeritve za razvoj poselitve iz Strategije prostorskega razvoja 
Slovenije (2004) 
 
1 Razvoj poselitve 
(1) Razvoj poselitve zagotavlja umeščanje dejavnosti, stanovanj in infrastrukture v 
omrežju naselij in komunalno opremljene površine za bivanje, proizvodnjo, oskrbo in 
storitve na primernih lokacijah ter površin za rekreacijo in preživljanje prostega časa. 
 
(2) Poselitveni razvoj se načrtuje v skladu s prostorskimi možnostmi in omejitvami in 
tako, da se preprečuje prostorske konflikte, zagotavlja kvalitetnejše in privlačnejše 
bivalno in naravno okolje, ustvarja možnosti za gospodarski razvoj in družbeno 
pravičnost, zagotavlja racionalno širjenje naselij, poudarja notranji razvoj naselij, pri 
katerem je pomembno ustvarjanje nove kvalitetnejše strukture in rabe urbanega 
prostora ter ohranjanje kulturne, predvsem stavbne in naselbinske dediščine, biotske 
raznovrstnosti in naravnih vrednot. 
 
(3) Usmeritve za razvoj poselitve so osnova za dolgoročno usmerjanje razvoja 
poselitve na regionalni in lokalni ravni in njeno spremljanje. 
 
(4) Spodbuja se tako aktivno zemljiško politiko, ki omogoča uveljavljanje usmeritev 
na področju poselitve, prispeva k skladnemu regionalnemu razvoju in spodbujanju 
mednarodne konkurenčnosti. 
 
(5) Del novih zemljišč naj bo v funkciji sanacije obstoječega stanja, ki vključuje 
aktiviranje prostorskih in drugih potencialov obstoječih objektov. Večji obseg 
zemljišč se nameni razvoju gospodarstva, zlasti na območjih z dobrimi prometnimi 
povezavami in primernimi prostorskimi možnostmi. 
 
 
1.1 Razvoj mest in drugih naselij 
(1) Naselja se med seboj razlikujejo po funkciji in vlogi v omrežju naselij ter po 
velikosti, urbanistični ureditvi in arhitekturi.  
 
(2) Nova poselitev se usmerja predvsem v poselitvena območja urbanih naselij.  
 
(3) Naselja se načrtuje in ureja v skladu z naravnimi ali drugimi omejitvami tako, da 
prebivalci in njihovo premoženje niso ogroženi in ni nevarnosti za povzročitev 
gospodarske škode.  
 
(4) Naselja se načrtuje tako, da je zagotovljena smotrna raba energije. 
 
 
1.1.1 Notranji razvoj naselij 
(1) Notranji razvoj naselja ima prednost pred širjenjem na nova območja.  
 
 
1.1.1.1 Prenova naselij kot prednostna razvojna usmeritev 
(1) Prenova je oblika urbanističnega urejanja naselij, ki vključuje poleg prostorskih 
ciljev tudi možnosti za gospodarski razvoj, reševanje socialnih problemov in 
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kvalitetnejše bivanje ob upoštevanju potencialne ogroženosti in se izvaja v 
morfološko in funkcionalno zaokroženih območjih.  
 
(2) V naseljih, ki nimajo lastnosti kulturne dediščine in v obstoječem stanju ne 
omogočajo nove, spremenjene in izboljšane rabe, ima prenova prednost v 
posameznem delu naselja ali celotnem naselju, če omogoča bolj smotrno in ponovno 
rabo že obstoječih zmogljivosti, finančne prihranke in/ali zmanjšanje porabe 
energije.  
 
 
1.1.1.2 Prenova kulturne dediščine in druge stavbne dediščine v naseljih 
(1) Kulturna dediščina v naseljih in druga kvalitetna stavbna dediščina oblikujeta 
značilno podobo posameznih naselij ali širših območij. 
 
(2) Pri urejanju in načrtovanju razvoja naselij s kvalitetno stavbno dediščino se 
uporabi varstvene in razvojne principe načrtovanja, zlasti se ohranja kvalitetno 
stavbno ali urbano strukturo in njune razpoznavne značilnosti, posodablja 
degradirane stavbne ali urbane strukture ter uvaja ponovno rabo. 
 
(3) Prenova ima prednost pred novogradnjo v naseljih, ki so del širše prostorske 
identitete in predstavljajo kvalitetno stavbno dediščino, še posebno, če imajo njegovi 
deli, kljub določenim degradacijam, v zadostni meri ohranjene značilne sestavine.  
 
 
1.1.1.3 Prenova degradiranih urbanih območij 
(1) V naseljih se prenova opredeli za degradirana urbana območja, kjer je potencial 
za rabo ali dejavnost zmanjšan ali omejen zaradi opuščanja dejavnosti, onesnaženja 
ali neustrezne rabe. 
 
(2) Celovita sanacija degradiranih urbanih območij se izvaja v prostorsko 
zaokroženih območjih na podlagi usklajenih programskih izhodišč in prostorskih 
načrtov in z zagotovljenimi finančnimi viri. 
 
(3) Prebivalcem degradiranih stanovanjskih sosesk se s prenovo zagotavlja boljšo 
kvaliteto bivanja v okviru obstoječega stavbnega fonda in njihovo aktivno 
sodelovanje pri načrtovanju in pripravi ukrepov za izboljšanje vrednosti stanovanj in 
stanovanjskega okolja. 
 
(4) Fizični potek prenove se izvaja ob smiselni prenovi obstoječih gradbenih struktur 
in njihovi vključitvi v nove. 
 
 
1.1.1.4 Prenova starih industrijskih in rudarskih območij/naselij 
(1) Spodbuja se funkcijska, družbena, ekološka in arhitekturna revitalizacija starih 
industrijskih in rudarskih območij oziroma celih naselij, v katerih je prostorska 
degradacija posledica usihanja določenih dejavnosti in družbenega prestrukturiranja. 
 
(2) Območja nekdanje industrije, ki izpolnjujejo prostorske, okoljske, infrastrukturne 
in druge pogoje sodobnih proizvodnih parkov, se ponovno usposobi za proizvodne 
namene.  
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1.1.2 Širitev naselij 
(1) S širitvijo naselja se v primeru, da v naselju ni več primernih zemljišč, zagotavlja 
pogoje za razvoj stanovanjskih, gospodarskih in drugih zmogljivosti, za večjo 
socialno varnost, za večjo konkurenčnost naselja, za delovanje trga nepremičnin in 
za razvoj različnih proizvodnih in storitvenih dejavnosti. 
 
(2) Naselju se lahko določijo površine za širitev v primeru, da je opredeljeno kot 
urbano naselje, predvsem pa, če je ali ima potencial, da se razvije v središče 
določenega območja. 
 
(3) Pri načrtovanju širitve naselja za stanovanjsko gradnjo, proizvodna območja, 
centralne dejavnosti in javne funkcije se sočasno in usklajeno načrtuje razvoj 
integriranega, še posebno medmestnega in mestnega javnega prometa. 
 
(4) Primestna naselja se prednostno širijo tam, kjer je možen dostop do javnega 
potniškega prometa, možna zapolnitev in zgostitev poseljenih površin in možna 
sanacija omrežja komunalne infrastrukture. Vzpodbuja se odpiranje novih delovnih 
mest in smotrno umešča manjša proizvodna območja, ki so po obsegu uravnotežena 
z naseljem. 
 
 
1.1.3 Gradnja zunaj poselitvenih območij 
(1) Z urejanjem poseljenih površin zunaj poselitvenih območij se ustvarja 
prepoznaven red v prostoru in racionalno prostorsko organizacijo dejavnosti.  
 
(2) Poseljene površine zunaj poselitvenih območij in način njihovega urejanja se 
opredeli glede na značilnosti obstoječe gradnje, predvsem pa na osnovi analize 
lokacije in lege, krajinskih značilnosti, strukture in členjenosti, funkcij stavbnih enot 
in stavbne tipologije. 
 
(3) V primeru, da je poseljena površina zunaj poselitvenega območja spoznana kot 
območje poselitve, ki kot avtohtoni poselitveni vzorec prispeva k prepoznavnosti ali 
ohranjenosti kulturne krajine, se jo ohranja in varuje z: 
– obnovo, prenovo in ponovno ali spremenjeno rabo obstoječih zakonito zgrajenih 
objektov, 
– nadomestno gradnjo zakonito zgrajenih objektov in 
– novogradnjo, v kolikor gre za funkcionalno zaokrožitev komunalno opremljenega 
območja. 
 
(4) Razpršeno gradnjo zunaj poselitvenih območij,ki je vir okoljskih obremenitev ali 
vizualnih motenj, se sanira. 
 
(5) Lokalna skupnost se v svojih aktih odloča, kako bo razvijala svoje potenciale. 
 
(6) Zunaj poselitvenih območij se lahko namenja zemljišča za gradnjo kmetij, kadar 
gre za območja z visokim pridelovalnim potencialom za kmetijstvo, ustrezno 
koncentracijo kmetijske posesti na kmetijo ter skladno z zahtevami za varstvo 
naravnih virov in kakovostmi krajinskega in grajenega okolja. 
 
(7) Gradnja objektov za športno-rekreacijske namene zunaj poselitvenih območij je 
možna, če: 
– naravne razmere omogočajo izvajanje dejavnosti oziroma je prostorska ureditev 
prostorsko in oblikovno skladna z obstoječo rabo, tamkajšnjimidominantami, 
topografskim položajem ter vedutami in 



 

 
228 

– je možno zagotoviti priključke na prometni inenergetski sistem, neoporečno oskrbo 
s pitno vodo z zadostnimi kapacitetami ter odvajanjein čiščenje odpadnih voda glede 
na potrebe izvajanja turistično - rekreacijske dejavnosti innjenega vpliva na okolje. 
 
 
1.1.4 Podeželska naselja, vasi in zaselki 
(1) V podeželskih naseljih, vaseh in zaselkih je možna gradnja znotraj obstoječih 
gradbenih parcel zaradi izboljšanja pogojev za bivanje in opravljanje kmetijskih in 
dopolnilnih dejavnosti. 
 
(2) Pri načrtovanju in urejanju podeželskih naselij in vasi se upošteva razvojne 
trende in hkrati ohranja njihovo tradicionalno strukturo. 
 
(3) Zaradi preprečevanja imisijskih vplivov se poskrbi za primerno oddaljenost 
stanovanjskih hiš od kmetijskih objektov. 
 
(4) S prometnimi povezavami se omogoča neovirano povezanost in hiter dostop do 
obdelovalnih površin. 
 
 
1.1.5 Turistična naselja 
(1) Turistično naselje je poselitveno območje z razvito turistično infrastrukturo ter 
drugimi vsebinami, ki so pomembne za oblikovanje turistične ponudbe. 
 
(2) V podeželskih naseljih in vaseh, v katerih se razvija turizem, se vzdržuje in 
ustvarja oblikovno prepoznavnost. Pomembno je smotrno lociranje kmetijskih 
obratov, posebno tistih, ki izrazito vplivajo na okolje. 
 
 
1.1.6 Območja počitniških hiš 
(1) Počitniške hiše so namenjene občasnemu ali prostočasnemu bivanju 
posameznikov in njihovih družin. 
 
(2) Na območjih kvalitetne stavbne dediščine in/ali kulturne krajine, ki jim grozi 
odmiranje in propad, je možno spremeniti namembnost območij in objektov v 
območja počitniških hiš. 
 
 
1.2 Racionalna raba zemljišč in objektov v naseljih 
(1) Načrtovanje rabe zemljišč in objektov je prostorsko razporejanje zemljišč po 
namenski rabi in dejavnosti, ki jih izvajajo različni uporabniki prostora, ter določanje 
instrumentov za uresničevanje načrtovanega razvoja. 
 
(2) Pri prostorskem razporejanju zemljišč po namenski rabi in dejavnosti znotraj 
naselij se stremi k takšnemu prepletu funkcij, ki so medsebojno združljive ali ne 
motijo druga druge. Preprečuje se izrazito monofunkcionalnost posameznih delov 
naselij z uvajanjem raznovrstnosti dejavnosti ter mešanjem funkcij bivanja in dela. 
 
(3) Namenska raba naj omogoča sočasnost rabe medsebojno skladnih dejavnosti, 
zlasti tistih, ki se medsebojno dopolnjujejo in ne slabšajo bivalnega, delovnega, 
prostočasnega in drugega okolja. 
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(4) Prostorsko razporejanje zemljišč po namenski rabi in dejavnosti se določa na 
osnovi analize razvojnih možnosti ter študije ranljivosti in ustreznosti prostora. 
 
(5) Zaradi razpršene poseljenosti slovenskega prostora se nadaljnjo gradnjo usmerja 
v zgoščevanje že poseljenih območij in ne v odpiranje vedno novih površin za 
gradnjo. 
 
(6) Na urbaniziranih območjih obale morja in jezer se spodbuja taka raba zemljišč, ki 
je neposredno vezana na izkoriščanje vode za prostočasne aktivnosti, ne omejuje 
prostega dostopa do vode ali prehodnosti ob obali. 
 
 
1.2.1 Stanovanjska območja 
(1) V urbanih naseljih se na podlagi ustreznih raziskav načrtuje in zagotavlja 
komunalno opremljene površine za stanovanjsko gradnjo in prenovo obstoječih 
stanovanjskih območij, posebej tam, kjer se s tem stabilizira stanovanjsko funkcijo. 
 
(2) Delež površin za organizirano stanovanjsko gradnjo se veča. 
 
(3) Na novih, obsežnejših območjih za gradnjo stanovanj, se izvaja organizirano 
stanovanjsko gradnjo. V stanovanjskih območjih se zagotavlja različne tipe 
stanovanj, ki bodo omogočali mešano socialno strukturo stanovalcev in ustrezali 
tipološko diferencirani strukturi družin. 
 
(4) V stanovanjskih območjih se zagotavlja primerno opremljenost z oskrbnimi in 
storitvenimi dejavnostmi, športnimi objekti ter rekreacijskimi in zelenimi površinami. 
 
(5) V stanovanjskih območjih se zagotavlja dobro dostopnost do centralnih in 
zaposlitvenih območij. 
 
(6) Posamična stanovanjska gradnja je možna kot zapolnjevanje prostih površin in 
zaokroževanje površin znotraj naselij. 
 
(7) Skladno z nacionalnim stanovanjskim programom se posebno skrb nameni 
ustvarjanju pogojev za pospešeno gradnjo najemnih, zlasti neprofitnih najemnih 
stanovanj v urbanih naseljih. 
 
 
1.2.2 Območja centralnih površin 
(1) Zagotavlja se dobro dostopnost do območij centralnih dejavnosti. Vanje so lahko 
vključene stanovanjske ter druge rabe in dejavnosti, ki preprečujejo pojave 
monofunkcionalnosti, socialne izločenosti in druge oblike urbane degradacije. V 
naselju se oblikuje atraktivna, enakomerno razmeščena in dostopna centralna 
območja, v katerih se zagotavlja možnosti za razvoj oskrbnih, storitvenih, poslovnih, 
servisnih in drugih centralnih dejavnosti. 
 
(2) Nova nakupovalna in druga specializirana območja se lahko locirajo na obrobju 
naselij z dobro prometno dostopnostjo samo ob pogoju, da dopolnjujejo funkcije 
naselja in ne ogrožajo vitalnosti mestnega središča. 
 
 
1.2.3 Območja proizvodnih dejavnosti 
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(1) V urbanih naseljih se omogoča zadostno ponudbo funkcionalno in tehnološko 
različnih infrastrukturno opremljenih površin za industrijo, proizvodno obrt in druge 
oblike podjetništva. 
 
(2) Zagotavlja se pogoje za razvoj sodobno opremljenih gospodarskih con in 
tehnoloških parkov na nacionalni ravni v širšem območju središč nacionalnega 
pomena, na regionalni ravni v območjih središč regionalnega pomena ter na lokalni 
ravni v tistih lokalnih središčih, ki ustrezajo predpisanim prostorskim kriterijem. 
 
(3) Pri razvoju gospodarskih con se poleg družbeno ekonomskih pogojev, 
zagotovljenega zaledja kapitala ter znanja na področju visoke tehnologije in delovne 
sile, upošteva tudi prostorske kriterije, in sicer: optimalno povezavo s prometnim in 
energetskim omrežjem ter z drugo infrastrukturno opremljenostjo; bližino in velikost 
že obstoječih gospodarskih con ter prometnih terminalov; velikost naselij, njihovo 
vlogo v urbanem sistemu in dostopnost do predvidenih lokacij gospodarskih con; 
prostorske možnosti in omejitve, ki izhajajo iz stanja ali značilnosti naravne in 
kulturne krajine, v katero se posamezna gospodarska cona umešča. 
 
(4) V okviru regionalnih območij se razvija vsaj eno gospodarsko cono za zagotovitev 
dolgoročnih potreb regionalnega gospodarstva.  
 
(5) Država spodbuja povezovanje občin v posamezni regiji k skupnemu 
vzpostavljanju večjih gospodarskih con in tako preprečuje drobljenje regijskega 
potenciala, tako s stroškovnega kot tudi z mednarodno konkurenčnega vidika. 
 
(6) Gospodarske cone se v naselju umeščajo ob prometno vozliščnih lokacijah tako, 
da so dobro povezane z železniškim in cestnim omrežjem, ki omogoča javni prevoz 
na delo z vseh območij regije in sosednjih regij 
 
(7) Razmestitev proizvodnih dejavnosti ne sme poslabšati bivalnih in delovnih razmer 
v neposredni okolici in ne sme zmanjševati dostopnosti do drugih območij. 
 
 
1.2.4 Javne površine v naselju 
(1) Pri načrtovanju in razvoju naselij se prednostno upoštevajo prometne površine, 
trgi, ploščadi, površine za evakuacijo prebivalstva, sprehajališča, tržnice, parki, vodni 
in obvodni prostor, gozdovi, različni biotopi in naravne vrednote. 
 
 
1.2.4.1 Zelene površine 
(1) Pri načrtovanju in urejanju celotnega naselja ali njegovega posameznega dela se 
zagotavlja zadostne zelene površine glede na obsežnost območja in število 
prebivalcev.  
 
(2) Z načrtnim ohranjanjem zelenih površin ter urejanjem rekreacijskih območij se 
vzdržuje razmerje med urbanim in naravnim prostorom.  
 
(3) Pri novogradnjah ali prenovah se obstoječa posamezna drevesa ali skupine 
dreves upošteva v skladu z njihovim ekološkim ali oblikovnim pomenom v urbani 
strukturi ali zelenem sistemu naselja. 
 
(4) V širših mestnih območjih je pomembna uravnoteženost med odprtim in grajenim 
prostorom. 
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1.2.4.2 Prometne površine v naseljih 
(1) Pri načrtovanju prometnih površin se podpira širjenje centralnih peš površin in 
razvoj kolesarskega mestnega omrežja ter razvoj javnega potniškega prometa, kot 
so železnica, tramvaj in avtobus, ter preprečuje spreminjanje za mesto pomembnih 
zelenih površin v površine za parkiranje vozil. 
 
 
1.4 Arhitekturna prepoznavnost mest in drugih naselij 
(1) Pri načrtovanju in urejanju mest in drugih naselij se stremi k urejenemu in 
prostorsko uravnoteženemu in oblikovno skladnemu razvoju posameznega naselja 
tako, da se zagotavlja arhitekturno prepoznavnost na ravni celotnega naselja in na 
ravni posamezne funkcionalne enote ali dela naselja. 
 
(2) Z oblikovanjem naselij se varuje podobo, merilo in krajinski okvir, sanira vidno 
degradirane prostore in ustvarja novo arhitekturno prepoznavnost v sožitju z 
obstoječimi kvalitetami prostora.  
 
(3) Prepoznava in ohranja se morfološke značilnosti, ki poudarjajo prepoznavnost 
mest in drugih naselij v skladu s krajino, v katero so umeščena in se zagotavlja 
razvojno kontinuiteto in celovitost kvalitetnih struktur 
 
(4) Vodne in obvodne površine v naselju se približa naselju z izboljšavo obvodnih 
površin, urejenimi pešpotmi, ozelenitvami, ustvarjanjem mikroambientov, manjših 
parkov, igrišč in podobno, kar omogoča prostočasne dejavnosti. 
 
(5) Pri urejanju naselij se pozorno oblikuje območja obvoznic, vpadnic, uličnega, 
cestnega in obcestnega prostora, pomembna vozlišča, zelene površine in druge 
odprte površine. 
 
 
1.4.1 Usmeritve za ohranjanje arhitekturne prepoznavnosti 
(1) Ohranjanje arhitekturne prepoznavnosti se izvaja z načrtnim urejanjem in 
prenovo naselij. 
 
(2) Ohranja se različnosti in posebnosti odprtega in grajenega prostora tako, da se 
upošteva topografija, originalnost, celovitost prepoznavnosti in kontinuitete prostora.  
 
(3) Glede na skupne arhitekturne in urbanistične značilnosti v Sloveniji 
opredeljujemo naslednje 
arhitekturne regije: Soško – Vipavsko, Kraško – Primorsko, Idrijsko – Trnovsko, 
Notranjsko – Brkinsko, Gorenjsko, Ljubljansko, Ribniško – Kočevsko, Belokranjsko, 
Dolenjsko, Zasavsko, 
Savinjsko – Kozjansko, Koroško, Dravsko in Pomursko arhitekturno regijo. 
 
 


