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1 UVOD 
 
Poročilo o strateški oceni vplivov na okolje (SPVO) podaja celovit pregled 
aktivnosti in rezultatov opravljenega dela v okviru ključne aktivnosti št. 5 
strokovnih podlag za pripravo regionalnega prostorskega načrta LUR (SPRPN 
LUR). Vsebine zanj so prispevali vsi projektni partnerji (poimensko navedeni 
spredaj) in študentje 4. letnika krajinske arhitekture na BF UL. Ti so v okviru vaj 
pri predmetu "Varstvo okolja" v šolskem letu 2008/2009 opravili dodatne analize 
rekreativnih potencialov v LUR, pregledali podlage za varstvo narave, gradnjo HE 
na Savi in Ljubljanici ter ravnanje z odpadki, in ocenili stanje kolesarske 
infrastrukture v LUR. Delo so opravili pod mentorstvom prof. dr. Branka Kontića, 
asistenta dr. Davorja Kontića in Alenke Cof, univ. dipl. inž. kraj. arhitekture, ki so 
opravili končno redakcijo študentskih prispevkov. V vsebinsko-funkcionalnem 
smislu celotno poročilo podaja pregled, kako je strateško ocenjevanje po 
posameznih fazah dela v okviru SPRPN LUR prispevalo k izboljšanju zasnov. 
Poročilo SPVO je v celoti na voljo tudi na spletnih straneh Urbanističnega 
inštituta http://www.uirs.si, glej Povezave  SPRPN LUR. 
 
Tako kot za SPRPN LUR, ki se bodo "prelile" v regionalni prostorski načrt LUR 
pričakujemo, da bo na tej ravni opravljena tudi upravno-administrativna in 
vsebinska prevedba SPVO v okoljsko poročilo za potrebe celovite presoje vplivov 
na okolje (CPVO). Za te potrebe in morebitna druga tolmačenja sva kontaktni 
osebi: 
- dr. Branko Kontić, tel. 477 3791, branko.kontic@ijs.si 
- dr. Davor Kontić, tel. 477 3751, davor.kontic@ijs.si 
 
 

2 OPIS PRISTOPA K STRATEŠKEMU OCENJEVANJU 

2.1 Integrirani model strateškega ocenjevanja 
 
Strateško oceno vplivov na okolje smo izvajali po integriranem modelu1 [1,2,3]. 
Integracija oziroma vključevanje strateškega ocenjevanja v pripravo strokovnih 
podlag za RPN LUR je shematično prikazano na sliki 1: 
 
 

                                                 
1 V splošnem razlikujemo dva osnovna modela strateškega ocenjevanja planov, programov in politik (PPP): 
"model na soglasje vezane strateške ocene" in "integrirani model strateške ocene". Prvi je podoben postopku 
projektne presoje vplivov na okolje in se zaključi s soglasjem/dovoljenjem za predlagani PPP. Strateško 
ocenjevanje ima pri tem pasivno vlogo v smislu prispevkov k načrtovanju in je malo - če sploh – vključeno v  
izboljševanje PPP. Drugi pa spremlja načrtovanje tako, da interaktivno z nastajanjem PPP v številnih ponovitvah 
in specifikacijah prispeva kritične presoje ter sočasno z načrtovanjem išče, primerja (alternative), podpira in 
usmerja odločanje v vseh ključnih načrtovalskih korakih. Strateško ocenjevanje je v takšnem modelu aktivno in 
ni neposredna osnova formalnemu (upravnemu) potrjevanju PPP; namenjeno je izboljševanju PPP. Več o obeh 
modelih je v [1,2,3].  
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Slika 1: Shematski prikaz vključevanja strateškega ocenjevanja v postopek 
priprave SPRPN LUR 
 
 
Faze SPVO v okviru SPRPN LUR so obsegale naslednje: 

- Prva faza – Razvojni cilji in cilji SPVO: namenjena je pregledu skladnosti 
razvojnih in okoljevarstvenih ciljev na različnih ravneh, od nadnacionalne 
(EU), preko državne in regionalne (LUR) do lokalne (občinske) za izbrane 
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vsebine SPVO. Te so promet, poselitev – gospodarske cone in 
infrastruktura (servisi), kmetijstvo, varstvo narave, zdravje in rekreacija, 
kolesarjenje (z vidika zdravja, mobilnosti in dostopnosti), energetika – HE 
na Savi ter odpadki. Pregled obsega evropske smernice, politike, programe 
in iniciative (npr. evropska prometna politika, ESPON, CIVITAS); NPVO 
(Nacionalni program varstva okolja), SPRS (Strategijo prostorskega 
razvoja Slovenije), RRP LUR (Regionalni razvojni program LUR), sektorske 
programe, LPVO (Lokalne programe varstva okolja) ter občinske 
prostorske in druge razvojne načrte. Rezultat prve faze je preglednica 
skladnosti (in jasnosti) ciljev za navedene vsebine s povzetkom ciljev, ki je 
osnova za primerjalno ocenjevanje razvojnih scenarijev ter zasnov. 

- Druga faza – Izkoriščanje razvojnih potencialov: obsega spremljanje 
analitičnega dela na izbranih vsebinah ob interaktivnem ocenjevanju 
stanja s strani vseh partnerjev na nalogi SPRPN in v okviru delavnic. 
Varstvo narave, kmetijstvo, kolesarjenje, zdravje in rekreacija ter odpadki 
so vsebine, ki jih SPVO obravnava na dveh ravneh: prva je evidenca 
(bilanca) izkoriščenosti potencialov, ki jih kažejo analitični modeli 
ustreznosti prostora2, druga pa oblikovanje predlogov za prihodnjo rabo, 
upoštevajoč tudi druge plane in programe oziroma možnosti (potenciale, 
interese). V okviru druge ravni se upošteva:  

o mnenja deležnikov, ki so sodelovali na tematskih delavnicah3, in 
sicer tako, da se v postopku oblikovanja razvojnih scenarijev ter v 
nabor ciljev, s pomočjo katerih se v okviru SPVO ocenjuje 
ustreznost alternativnih scenarijev in zasnov, eksplicitno označi 
specifične cilje, ki so jih navedli udeleženci delavnic 

o predloge prihodnjega izkoriščanja prostorskih in drugih potencialov 
po obravnavanih tematskih vsebinah, kot so jih podali udeleženci na 
delavnicah 

 
- Tretja faza – Iskanje najboljšega razvojnega scenarija ter zasnov 

prostorskih ureditev: obravnava najboljši alternativni razvojni scenarij in 
zasnove prostorskih ureditev na osnovi tega scenarija. Poudarek je na 
oceni izpolnjevanja ciljev, kot jih tolmači SPVO ter ocenjevanju posledic, ki 
jih bo lahko prinesla izvedba scenarija/zasnov. V primerih, ko se oceni, da 
cilji niso izpolnjeni ali so slabo zastopani oziroma upoštevani, se predlaga 
revizija in izboljšanje scenarija/zasnov. V določenih primerih se lahko 
predlaga blažilne ukrepe ali konkretne spremembe zasnov4.  

- Četrta faza – Poročilo o vlogi SPVO pri izdelavi SPRPN oziroma zaključno 
poročilo o ključni aktivnosti št. 5: namenjena je pregledu prispevkov SPVO 
k opredelitvi zasnov, kot so formulirane v zaključnem poročilu o pripravi 
SPRPN. Pomembno je prikazati, koliko je strateška ocena izpolnila vlogo 
usmerjevalca in integralnega načrtovalskega partnerja s poudarkom na 
izboljšavah SPRPN zaradi takšne vključitve SPVO v načrtovalski proces5. 

                                                 
2 V okviru bilance oziroma ocene skladnosti modelov ustreznosti prostora in dejanskega stanja so bili opravljeni 
terenski ogledi. Ugotovitve za kmetijstvo, rekreacijo in šport, naravo so bile integrirane v razvojne scenarije. 
3 Termatske delavnice so: "Demografija, poselitev, družbena infrastruktura", "Narava in vode", "Kmetijstvo in 
varstvo krajine", "Gospodarske cone v LUR", "Zdravje in rekreacija". V okviru SPVO je bil narejen povzetek 
priložnosti in nevarnosti kot opora za nadaljnje načrtovanje (scenarije in zasnove), delavnica "Zdravje in 
rekreacija" pa je v celoti aktivnost SPVO. Poročila so na spletni strani projekta. 
4 Rezultati ocenjevanja scenarijev z matrikami so na spletni strani projekta. Izpolnjene matrike za zasnove so 
priloga k temu poročilu. 
5 Poročilo nedvoumno kaže koristnost povezanosti (integracije) načrtovanja in strateškega iterativnega 
ocenjevanja že od najzgodnejših faz za razliko od trenutno zahtevanega formalnega ocenjevanja planov in 
programov po uredbi (Uredba o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe 
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Metoda SPVO in orodja 
 
Metoda SPVO v okviru priprave SPRPN LUR6 upošteva naslednja izhodišča: 

1. Gre za metodo, ki se povezuje z načrtovanjem tako, da ga vseskozi 
spremlja in po potrebi usmerja. SPVO je v tem procesu večfazno opravilo, 
ki se lahko večkrat ponovi. Razlogi za takšen pristop so naslednji: 
 
Vsak pomembnejši prostorski načrt v zgodovini sta bolj ali manj dosledno 
spremljali tako podpora kot zavračanje v družbeni skupnosti, znotraj 
katere je nastajal.  Praviloma so bili nosilci razvojnih zamisli močne 
družbene skupine, ki niti niso potrebovale legalne podpore. Šele v 20. 
stoletju je nastala podrobneje  razčlenjena legislativa, ki je to področje 
urejala, vendar tako, da je skoraj izključno usmerjala razvojne posege, 
njihovemu omejevanju pa pripisovala izrazito majhno vlogo. Prostorski 
razvoj na tej osnovi je zvečine podcenjeval ali celo zanemarjal njegove 
posledice v naravnem in družbenem okolju, kar se je začelo kazati v vse 
bolj akutni obliki. Kriza okolja na začetku druge polovice dvajsetega 
stoletja je pokazala, da je treba temeljito spremeniti poglede na razvoj, in 
sicer tako glede sistema vrednot, kakor tudi glede metodike za pripravo 
prostorske dokumentacije. 
 
Spoznanja o izrednem obsegu in značaju prizadetosti okolja so pokazala, 
da je škoda marsikje tako velika, da je ex post, se pravi s sanacijo, v 
mnogih primerih ni mogoče odpraviti, da pa bi jo lahko z ustrezno 
izvedenim načrtovalnim postopkom bistveno zmanjšali. Z drugo besedo, 
uravnoteženo in sinhrono obravnavanje neke razvojne projekcije v 
začetnem obdobju lahko zmanjša obseg škode, včasih manj včasih tudi 
bistveno več, vselej pa zanesljivo prispeva k okolju prijaznejšim rešitvam. 
Ni odveč poudariti, da opisan pristop obvezno vključuje tudi sodelovanje 
javnosti, ki se lahko na podlagi celovite predstavitve načrtovalne 
dokumentacije objektivneje opredeljuje. Vsekakor je to pot uresničevanja 
razvojnih zamisli, ki poteka z manj družbenimi navzkrižji in praviloma vodi 
bolj premočrtno k realizaciji. Seveda pa lahko pomeni tudi manjše 
družbene stroške, ki sicer običajno nastajajo pri vračanju postopka na 
začetek z nezaželenimi posledicami, kot je predelava načrtov, zamudne 
obresti na kredite, izguba možnosti določenega načina financiranja (v 
zadnjem obdobju je pomembno sofinanciranje iz evropskih skladov) ipd. 
Pravzaprav od takega, nekoliko zahtevnejšega postopka, ima korist ne le 
družbena skupnost, marveč pogostoma tudi investitorji. Glede na zgoraj 
zapisano je neizogibno, da je strateška presoja vplivov na okolje ena 
temeljnih analiz pri načrtovanju prostorskega razvoja LUR. 

                                                                                                                                                         
planov na okolje, Ur. l. RS št. 73/2005), ko so plani že narejeni in je njihovo morebitno vsebinsko popravljanje 
na osnovi ugotovitev CPVO praktično nemogoče (ker bi to največkrat pomenilo izdelavo novega 
plana/programa), in se za predloženi plan/program želi samo še soglasje MOP. Zato so smoter, jedro in domet 
ocenjevanja v postopku CPVO skladnost plana/programa z zakonodajo, kar pa je za vsakega kritičnega, 
strokovno naprednega, kredibilnega in etično neoporečnega ocenjevalca ponižujoče, saj skladnost s pravnim 
redom v smislu preverb napovedi o izpolnjevanju zahtev zakonodaje lahko opravi kdorkoli pismen inkolikor-
toliko izobražen človek. 
6 Metoda je v operativnem smislu opisana v knjigi Riki Therivel: Strategic Environmental Assessment in Action, 
Earthscan, London, 2004 ter Sustainability Appraisal of the Draft East Midlands Regional Plan, prepared by Land 
Use Consultants in association with GHK, September 2006 
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Da bi v razmišljanjih o razvojnih projekcijah zmogli udejanjati filozofijo 
vzdržnega razvoja v njenem temeljnem pomenu je treba predvsem 
udejanjati dvoje: 

 najprej odbirati zasnove (plane, programe, politike), ki so manj 
agresivni do okolja 

 na drugi strani pa pri vsakem prostorskem posegu poiskati 
modaliteto uresničevanja, ki pomeni rešitev z najmanjšimi, za 
družbo sprejemljivimi škodami v okolju. SPVO bo svojo korekcijsko 
in usmerjevalno vlogo uspešno opravila le, če bo pripravljena na 
začetku načrtovalnega postopka, ker je na tej točki možno brez 
škodljivih zamud upoštevati pripombe in izdelati alternativne 
predloge. Nasprotno pa je praksa pri nas in tudi drugod pokazala,  
da vključitev SPVO pri zaključni inačici lahko načrt (plan, program) 
ali ustavi ali pa vanj vnese nebistvene popravke. 

2. Razvoj metod, postopkov in orodij SPVO je intenziven, mnogoter in stalen. 
Načrtovalci in upravna administracija se soočajo s številnimi izzivi in 
razvojnimi pobudami, ki jih en sam pristop nikakor ne more zaobjeti. 
Pojavljajo se novi prijemi, imenovanja/tipi ocen – npr. ocenjevanje z 
vidika trajnostnega razvoja, integralno razvojno ocenjevanje ipd. - različne 
kombinacije ocen [4,5,6]. Kako ob tem ravnati učinkovito in racionalno 
najbolje pokaže kanadsko navodilo glede procesa za izvedbo strateškega 
ocenjevanja [7], ki pravi: "...Ni ene same "najboljše" metode za izdelavo 
strateške ocene vplivov PPP na okolje. Oddelki, agencije in drugi naj 
uporabljajo ustrezne okvirje in tehnike ter razvijajo pristope, ki so 
prilagojeni konkretnim potrebam in okoliščinam/značilnostim..." (prevod in 
tolmačenje B. Kontić). 

3. Metoda SPVO z naborom ciljev, na osnovi katerih se ocenjuje ustreznost 
alternativnih razvojnih scenarijev in predlaganih zasnov, upošteva tudi 
filozofijo metode TIA (Territorial Impact Assessment)7, saj ocenjevanje 
izpolnjevanja razvojnih ciljev v luči presekov med gospodarskimi, 
okoljskimi/fizičnimi in socialnimi elementi, ki identificirajo tri komponente 
prostorske kohezije (Pq – prostorsko kvaliteto, Pi – prostorsko identiteto, 
Pu – prostorsko učinkovitost)8 daje integralnejšo sliko o ustreznosti 
razvojnega predloga. 

4. Ocenjevanje kompleksnih, več nivojskih sistemov, ne more biti enostavno 
in premočrtno, še zlasti ne sme biti zaprto za sodelovanje tistih, ki jih 
odločitve na en ali drug način zadevajo. Ker je vodenje javno pomembnih 
zadev doslej večkrat potekalo brez ustreznih posvetovanj med deležniki 
oziroma "od zgoraj navzdol", je Evropska Komisija ne dolgo tega začela 
intenzivneje podpirati prakso več-nivojskega vodenja (multi-level 
governance) "od spodaj navzgor". O tem problemu ter njegovi povezavi s 
kompleksnim, strateškim ocenjevanjem je bil izveden evropski projekt 
EVIA (Evaluating Integrated Impact Assessments), katerega ugotovitve je 
mogoče dobiti v poročilu od februarja 2008 [8]. Sodimo, da so priporočila 
neposredno uporabna za ocenjevanje vseh planov, programov in politik, 
torej tudi prostorskih načrtov oziroma njihovih zasnov. Zato smo jih 
ustrezno upoštevali pri SPVO za SPRPN LUR. 

                                                 
7 ESPON project 3.2: Spatial Scenarios and Orientations in relation to the ESDP and Cohesion Policy, ESPON, 
2006 
8 Pi je presek gospodarskega in socialnega podsistema prostora; Pu je presek gospodarskega in fizičnega 
oziroma okoljskega podsistema prostora; Pq je presek socialnega in fizičnega/okoljskega podsistema prostora  
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5. Raven obravnave se prilagaja glede na obravnavano vsebino. V primeru 
nadnacionalno relevantne vsebine, kot je npr. mednarodni promet, ki 
poteka skozi LUR, se specifično obravnavajo tudi politični vidiki. Tako je na 
primer potek železniške proge za visoke hitrosti (ŽPVH) skozi Slovenijo 
prvorazredno evropsko gospodarsko-razvojno-politično vprašanje, na 
katerega se morajo SPRPN in povezana SPVO ustrezno odzvati. Odziv je 
bil opravljen v okviru dveh podvsebin: a) izvedljivost ŽPVH preko Krasa – 
vstop v LUR z zahoda ter potek vzhodno in severo-vzhodno od Ljubljane – 
izhod iz LUR ter b) najvišje dosegljive hitrosti ločeno za potniški in tovorni 
promet. Nekatere strateške usmeritve v tej zvezi so bile že na voljo kot 
rezultat projekta ALPENCORS9, pri katerem sta iz Slovenije sodelovala 
MOP in IJS in specifičnega raziskovalnega dela [9]. Sicer se SPVO 
osredotoča na teritorialni obseg LUR v celoti in le v določenih primerih, kot 
je npr. varstvo vod in obvodna rekreacija, na dve ali več občin, odvisno od 
porečja.  

6. Glavno orodje za ugotavljanje ustreznosti (kompletnosti, kakovosti) 
razvojnih scenarijev LUR v okviru SPRPN so matrike interakcij, pri katerih 
se opravi bilanca izpolnjevanja ciljev, kot so predstavljeni v okviru 1. faze 
SPVO ter združeni in povzeti v navodilih za izpolnjevanje matrik. Matrike 
omogočajo ocenjevanje po posameznih alternativnih scenarijih in 
tematskih sklopih (promet, gospodarske cone, zdravje in rekreacija itd.). 
Oporno orodje za opravljanje bilance so specifična vprašanja v zvezi s 
posamezno temo in zanjo definiranimi cilji. Na primer, v zvezi z 
zagotavljanjem zdravja populacije LUR se med drugim pregleda ali, kako 
in koliko posamezen alternativni razvojni scenarij upošteva ogrožene 
demografske skupine in omogoča uveljavljanje "gibalne strategije", kot jo 
je definiralo Ministrstvo za zdravje RS oziroma kakšno pozornost posveča 
scenarij rekreativni in športni dejavnosti različnih skupin prebivalcev. Poleg 
tega se ocenjuje ali so scenariji upoštevali rezultate delavnice "Zdravje in 
rekreacija" ter kako. Ustrezne ugotovitve in opombe v matrikah so osnova 
za oceno scenarijev ter opredelitev predlogov njihovih izboljšav oziroma 
blažilnih ukrepov, če bi določen scenarij "šel" v izvedbo. 

 
Sinteza in povzetek parametrov ter ciljev SPVO, na osnovi katerih se ocenjuje 
ustreznost alternativnih razvojnih scenarijev in zasnov, je v preglednici 1. 
 
Preglednica 1: Povzetek strateških okoljskih ciljev za potrebe SPVO 
 
# Cilj 
1 Zagotoviti skladnost pozidave v regiji s potrebami gospodarstva, družbene 

infrastrukture, bivanja, prostočasnih dejavnosti 
2 Izboljšati zdravje prebivalcev in odpraviti zdravstvene neenakosti v regiji 

po ogroženih skupinah 
3 Zagotoviti boljše možnosti za doživljanje in vrednotenje prostora regije 

(narava, dediščina, delo, šport, zabava) ter udeležbo v kulturnih in 
rekreativnih aktivnostih 

4 Izboljšati splošno varnost v regiji in zmanjšati število in resnost 
kriminalnih dejanj 

5 Povečati družbeni kapital v regiji 
6 Povečati/ohranjati biološko raznovrstnost v regiji 
7 Varovati in promovirati okoljski kapital 

                                                 
9 ALPENCORS – ALPEN CORridor South, http://www.alpinespace.org/alpencors.html 
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8 Skrbno upravljati vire 
9 Zmanjševati nastajanje odpadkov in povečevati njihovo ponovno uporabo  
10 Zmanjševati rabo energije, povečevati rabo OVE in zmanjševati odvisnost 

od neobnovljivih virov 
11 Učinkovit promet - učinkovito izrabljati obstoječo prometno infrastrukturo, 

zmanjševati potrebo po potovanju z avtomobilom, zmanjševati število 
voženj z motornimi vozili nasploh, izboljšati dostopnost do delovnih mest 
in servisov za vse in sicer tako, da se uporabljajo okoljsko prijazni načini 
prevoza oziroma gibanja 

12 Zagotavljati možnosti za kakovostno zaposlitev, vključujoč zmanjšanje 
potreb po potovanjih 

13 Razvijati kulturo podjetništva in inovacij 
14 Zagotavljati fizične pogoje za majhno in srednje veliko, uspešno 

gospodarstvo, vključujoč infrastrukturo, ki podpira napredne proizvodne, 
predelovalne in informacijske tehnologije 

 
 
K tem štirinajstim ciljem in povezanim petnajstim matrikam (11. cilj Učinkovit 
promet ima dve matriki: a) za regionalno in b) za nadregionalno raven) je 
dodana matrika 15, ki je namenjena oceni upoštevanja pričakovanih podnebnih 
sprememb v zasnovah SPRPN LUR. 
 

2.2 Pomen razvojnih in okoljevarstvenih ciljev za strateško 
ocenjevanje 

 
Strateško ocenjevanje obravnava okolje celostno: vključuje tako fizične (naravne 
in ustvarjene), kot družbene sestavine. Ker je razvoj preplet številnih hotenj in 
interesov, ga ni primerno obravnavati le z enega vidika, pač pa integrativno. 
Zato je treba soočati razvojne in okoljevarstvene cilje10. Splošno prizadevanje je, 
da se uresničijo tako razvojni kot okoljevarstveni cilji, toda v praksi kdaj 
prevladujejo eni, kdaj drugi. Strateško ocenjevanje ima za cilj "izsiliti"11 
obravnavo več alternativ, in sicer tako, da je možno optimiranje. Optimiranje v 
praksi načrtovanja pomeni poustvarjanje (simuliranje) različnih bodočih stanj 
tako, da se iz njih prepoznava stopnja uresničitve ciljev. Brez ustreznega 
definiranja ciljev in več alternativ njihovega doseganja torej strateškega 
ocenjevanja ni mogoče uspešno izvajati. 
 
Praksa je, da se za potrebe ocenjevanja v zvezi s konkretnimi cilji izpeljejo 
pripadajoči kazalniki, s pomočjo katerih se potem ugotavlja, kako "daleč" je 
bodisi stanje v okolju, bodisi pričakovan razvoj. Kazalniki so včasih 
standardizirani, in jih predpisuje celo pravni red (npr. Uredba o okoljskem 
poročilu....Ur. l. št. 73/2005). To seveda ni edini način oziroma osnova za 
ocenjevanje; lahko je eden izmed, kot smo poudarili že zgoraj; praksa je 
pokazala, da kombiniranje in prilagajanje pristopov daje najboljše rezultate. Prav 
to smo opravili v okviru SPVO za SPRPN LUR. 

                                                 
10 Številni analitiki pojmujejo, da je okoljevarstvo rezultat razvoja. To je seveda res, toda za potrebe 
ocenjevanja in preglednosti analitičnega dela je smiselno okoljevrstvene cilje ločiti od razvojnih.  
11 V primerih, ko se poudarja zgolj ena, bodisi razvojna bodisi takoimenovana okoljevarstvena alternativa 
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3 RAZVOJNI IN OKOLJEVARSTVENI CILJI OBČIN  

3.1 Pregled problemov, ciljev in interesov; možnosti in smeri razvoja 
 
Zbiranje podatkov in analizo stanja - problemi, cilji in interesi po posameznih 
občinah smo izvedli na osnovi vpogleda v občinske programe/plane ter 
opravljenih razgovorov (sestanki/delavnice) s pristojnimi občinskimi predstavniki. 
  
 
V preglednici 2 so podani povzetki analize ciljev/stanja/problemov ter možnosti 
in smeri razvoja v občinah LUR. 
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Preglednica 2: Povzetki analize ciljev/stanja/problemov v občinah LUR [10] 

Občina Cilji Stanje / problemi SPVO Poudarki SPVO 

Borovnica - kakovost primestnega življenja 

- območje Natura 2000 zavzema velik 
del občine Borovnica, kar pomeni 
določene razvojne omejitve. - 
načrtovana je obrtna cona 
- vodovarstveno območje 

- industrijski obrati (obrat podjetja Liko 
Vrhnika (lesna industrija), Fenolit (kemična 
industrija)) so potencialni onesnaževalci 
okolja. Problematični so tudi zaradi bližine 
pomembnega vira pitne vode (Borovniški 
vršaj). 
- razstreljevalnica orožja (v lasti slovenske 
vojske) zaposluje 20 občanov 
- obvoznica (prevoz nevarnih snovi) 

- izredni dogodki v industriji 
- kolesarstvo 
- promet (železnica) 
- zdravje 

Brezovica 

- izražena je bila potreba po lastni 
poslovni coni 
- priključek na avtocesto med 
Brezovico in logom, (MKGP-
negativno mnenje). 
- izgradnja železniške postaje. 

 

- Natura 2000 zavzema 87 % površine 
(južno od avtoceste) 
- prometna obremenjenost je velika; 
delovne migracije potekajo v smeri 
proti Ljubljani. 

 

- degradacija z odpadnim gradbenim 
materialom, katerega se odlaga na 
Ljubljanskem barju  

- odpadki 
- kolesarstvo 
- prometna infrastruktura 

 

Dobrepolje  

- za načrtovano obrtno cono 
Predstruge je zanimanje 
- načrtovana je čistilna naprava za 700 
PE 
- obrtna cona Predstruge (10 ha)  
- bio/eko - kmetovanje 

 

 
- okoljska infrastruktura 
- gospodarstvo / industrija 
- kmetijstvo 

Dobrovo-
Polhov 
Gradec 

 

- varovanje potenciala kmetijskih 
zemljišč - veliko kmetijskih površin, na 
katerih sedaj ni pomembnejše 
kmetijske proizvodnje 
- rekreacijsko telo za ljudi širšega 
območja 
- degradacija z odlaganjem 
gradbenega materiala 
- načrtovana je kolesarska pot, do 
realizacije katere še ni prišlo 

- načrtovana izgradnja suhega zadrževalnika 
(problematika zagotavljanja poplavne 
varnosti zadeva več občin) - izgradnja več 
manjših mokrih zadrževalnikov je optimalen 
ukrep z vidika podnebnih sprememb in s tem 
povezane poplavne nevarnosti 

 

- izredni dogodki 
- obvodna rekreacija 
- odpadki 
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Domžale 

- hitremu razvoju Domžal 
mestotvorne funkcije niso sledile. 
Potrebno bi bilo vzpostaviti center 
z mestotvornimi funkcijami 
- občina Domžale se ževeč let 
zavzema, da bi  Kamniška Bistrica 
pridobila na pomenu »zelene 
rekreacijske osi«. Projekt je 
medobčinskega pomena. 
- načrti za preselitevindustrije iz 
centra naselja Domžale obstajajo 
že dobrih 20 let. 

- skozi občino Domžale potekajo 
tranzitni tokovi iz občine Kamnik v 
Ljubljano 
- v povezavi z železniško progo 
Ljubljana – Kamnik ni vzpostavljenega 
sistema p+r, niti sistema kolesarskih 
poti. 
- gospodarska cone v Želodniku (64 
ha) 

- centralna čistilna naprava Domžale – 
Kamnik je nadlokalnega pomena (za občine: 
Kamnik, Mengeš, Trzina, Domžale). 
- regijska deponija Dob je zaprta. Komunalni 
odpadki občine Domžale se sedaj vozijo na 
odlagališče nenevarnih odpadkov Barje 
(predvidoma do leta 2012). 
- gospodarsko cono v Želodniku bo kmalu 
treba razširiti. Razširitev bo najbolj verjetno 
potekala v smeri proti avtocesti Ljubljana – 
Maribor; 1. Faza: vzpostavitev gospodarske 
cone v Želodniku; 2. Faza: tehnološki park in 
podjetniški inkubator 

- okoljska infrastruktura 
- odpadki 
- obvodna rekreacija 
- promet 
- gospodarstvo 

Grosuplje - ustanavlja se krajinski park 
radensko polje (kraško polje) 

- območje Natura 2000 pomeni 
omejitve pri načrtovanju dejavnosti v 
prostoru; opredelitev območij Natura 
2000 je nestrokovna 
- poplavna ogroženost narašča zaradi 
vse več pozidanih površin (hitrejši 
površinski odtok) in podnebnih 
sprememb 
- poplavna varnost na vodotokih 
Grosupeljščica (suhi zadrževalnik veliki 
potok), Bičje (mokri zadrževalnik 
bičje). 

- načrtovana je obrtna cona; ker je v bližini 
naravni rezervat Bičje, bo površino cone treba 
zmanjšati za ½ (zaradi vzpostavljenega 
varovalnega pasu). 
- vodni zadrževalniki (mokri/suhi ?) 

 

- gospodarska cona 
- izredni dogodki (poplave) 
- preverba osnov za Naturo 
2000 

Ig - načrtovana je gradnja novega 
hipodroma za mednarodne dirke 

- Natura 2000 - 82 % površine (velike 
omejitve pri načrtovanju) 
- pomemben vir pitne vode je voda 
Iškega vršaja, s katero se oskrbuje 
tudi 30 % prebivalcev Ljubljane. 
- prometna situacija je problematična 
tako na lokalni kot nadlokalni ravni 

 

- na območju občine Ig je bilo načrtovano 
športno letališče. V prostorskem redu občine 
Ig so območje, kjer bi bilo športno letališče, 
namenili za vzletanje oziroma pristajanje 
balonov. 
- nova poslovna cona, ki bo povečala že 
obstoječo poslovno cono za 25 ha. 
- obvodna rekreacija  

- varstvo narave 
- promet 
- obvodna rekreacija 
- zdravje 
- preverba osnov za Naturo 
2000 

Ivančna 
gorica 

- v občini Ivančna gorica je 
potrebno večje število delovnih 
mest (za prebivalce občine) 
- povezovanje JPP z Ljubljano 
(LPP, železnica) 

- AC in železnica; pomemben je 
železniški potniški promet. - 
načrtovana je obrtna cona; občina 
Velike Lašče bo imela vpliv na vrsto 
dejavnosti v njej. 

- železniški promet in gospodarstvo 
 - promet (železnica) 
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Kamnik  

- poplavna ogroženost: Kamniška 
Bistrica, Nevljica in Motnišnica.  
- podjetje Calcit pridobiva surovino iz 
kamnoloma spremembe lokalne klime 
zaradi manjšanja hriba. 
- možen je negativni vpliv dejavnosti 
podjetja Calcit na okolje (npr. na vire 
pitne vode) 
- dnevna migracija, ki poteka od 
severa proti jugu, je zelo 
problematična 
- rešitev prometne situacije je 
izgradnja obvoznice v povezavi s 
povezovalno cesto Vodice – Želodnik 
(AC). 

- dejavnosti na območju smodnišnice: 
proizvodnja razstreliv (črnega smodnika); 
predelava barvnih kovin in plastičnih mas 
(kemijska industrija Kamnik – KIK, Kamnik - 
Schlenk). Površina območja brez podjetja 
Kamnik – Schlenk meri 60 ha. Do 
omenjenega poteka tudi železniški tir. 
- obvodna rekreacija ob Kamniški Bistrici - 
medobčinski projekt je projekt Kamniška 
Bistrica - »zelena rekreacijska os«. 

 

- izredni dogodki (poplave) 
- gospodarske cone (KIK), 
industrija 
- obvodna rekreacija 
- zdravje 
- promet 

Komenda 

- izgradnja hipodroma za 
mednarodne dirke 
- regijski center za obdelavo 
odpadkov. 
- načrtovana izgradnja ceste 
Želodnik–Vodice  
- hkrati tudi obvoznica Mengša in 
obvoznica Most. 
- železnica letališče Ljubljana – 
Ljubljana (mimo poslovne cone 
Komenda). 

- čez območje Natura 2000 poteka 
magistralni plinovod (upravičenost?)  
- poplavna ogroženost (zadrževalnik) 

 

- Poslovna cona Komenda (Natura 2000) 
 

- obvodna rekreacija 
- gospodarska cona 
- izredni dogodki (poplave) 
- promet (železnica) 
- varstvo narave 
- odpadki 

Ljubljana 
- akvatorij mestne občine 
Ljubljana: Sava, Ljubljanica, 
Iščica. 

- javni potniški promet -  dnevne 
migracije v MOL 
- degradirana industrijska območja 
- Natura 2000 omejuje 
širitev/delovanje deponije Barje 

- kmetijstvo - sprememba namembnosti 1000 
ha kmetijskih površin 
- kolesarstvo 
- odpadki 
- letališče 
- HE na srednji Savi 

- kmetijstvo 
- gospodarstvo 
- obvodna rekreacija 
- varstvo narave 
- promet (kolesarstvo) 
- izredni dogodki (poplave, 
industrija) 
- odpadki 

Log – 
Dragomer  

- Natura 2000 zavzema velik del 
površine 
- poplavna ogroženost (Ljubljanica, 
hudourniki). 

 

- ena izmed možnih lokacij ČN je na območju 
Natura 2000 
- možnost pridobivanja pitne vode (Fenolit; 
18 km vodovod). 
- industrijska poslovna cona za Log (10 ha) 
- ohranitev koridorja nekdanje trase železnice 
(Ljubljana) - Brezovica – Vrhnika 

 

- Natura 2000 
- okoljska infrastruktura / 
zdravje 
- kolesarstvo 
- železnica 

Logatec  - pomembne prometne poti: železniška 
proga, avtocesta, regionalna cesta. 

- idejni projekt odlagališča komunalnih 
odpadkov velikosti 250000 prebivalcev - dve 

- odpadki 
- promet 
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- prometna situacija (močni tranzitni 
tokovi) je največji problem v občini 
Logatec 
- načrtovana je obvozna cesta, ki bi 
preusmerila tranzitni promet iz smeri 
Idrije in Žirov 

lokaciji odlagališča: ob obstoječi deponiji; ob 
gospodarski coni, za kar je potreben izvoz na 
avtocesto; vprašljiva rentabilnost; v prihodnje 
bodo komunalne odpadke vozili na Dolenjsko 

 

Lukovica 

 
Občina Lukovica ima potencial za 
razvoj turistične dejavnosti (npr. 
gozdovi občine Lukovica bi lahko 
bili primerni za sprehode v 
ohranjeni naravi). V turizmu bi 
lahko delalo vsaj 100 ljudi. 

 

- načrtovana vzpostavitev gospodarske 
cone 

- velika ogroženost s plazovi 
- promet po AC Ljubljana - Maribor zelo 
onesnažuje okolje (soljenje).  
- kmetijstvo v Sloveniji zelo obremenjuje 
okolje  (kmetje so veliki porabniki energije; 
gnojila itd.) 
- nujna vzpostavitev kolesarske poti Ljubljana 
– Lukovica, ki ne bi potekale po prometnih 
cestah.  

 

- izredni dogodki 
- prometna infrastruktura 
- promet (kolesarstvo) 

Medvode Krajinski park Polhograjski 
dolomiti je nadlokalnega pomena. 

- gospodarska cona še ni vzpostavljena 
zaradi kmet. površine I. kategorije  - kolesarstvo 

 

Mengeš Ne načrtujejo večje širitve mesta 
(do bodoče obvoznice) 

- načrtovana obvoznica 
- kolesarske poti, ki jih je zasnovala 
RRA LUR, niso primerne (pri prenovi 
cest se prostor nameni tudi 
kolesarskim potem) 
- pritisk potencialnih investitorjev po 
obrtni coni v občini Mengeš je vedno 
večji (se ne ozirajo na prostorske 
pogoje za obrtno cono) 
- preselitev Filca 

- ravnanje s kmetijskimi površinami z vidika 
vplivov na vodne vire bi moralo biti 
opredeljeno 

 

- gospodarstvo 
- kmetijstvo 
- kolesarstvo 
- prometna infrastruktura 

Moravče 

- obrtna cona - prinesla bi nova 
delovna mesta, ki jih v občini 
Moravče primanjkuje, obdržali pa 
bi tudi podjetnike; možna lokacija 
obrtne cone je ob predvideni 
obvoznici naselja Moravče. 

- območje Natura 2000 zavzema 
vzhodni del občine Moravče 
- na območju občine Moravče je 6 
večjih kamnolomov (veliki posegi v 
naravo) 

 

- v okviru sanacije kamnolomov odlaganje 
industrijskih odpadkov (papirniški mulj 
papirnice Vevče, pepel iz TE-TO Ljubljana, 
izrabljene livarske peske, industrijske 
odpadke podjetja Tisa) – možni vplivi na edini 
vir pitne vode  

 

Škofljica  

- na barjanskem delu občine je Natura 
2000 – problemi z načrtovanjem 
obvoznice 

 
 

- obrat Hoja odvaža odpadni material na 
Ljubljansko barje 
-  črna odlagališča odpadkov 
- dva predloga poteka obvoznice, po 
Ljubljanskem barju (območje Natura 2000) ali 
čez poslovno obrtno cono Škofljica 
- železnica 
- p+r 

- promet (železnica, 
kolesarstvo, p+r) 
- odpadki (nelegalno odlaganje) 
- varstvo narave 
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Šmartno 
pri Litiji 

- načrtovana je čistilna naprava 
- na severnem delu naselja 
Šmartno pri Litiji se načrtuje 
vzpostavitev obrtne cone. 

 
 

- obsežne zaloge kvalitetne pitne vode; 
vodni viri imajo velike samočistilne 
sposobnosti, saj ostajajo 
neonesnaženi, kljub vplivu 
industrijskega odlagališča odpadkov 
Rakovnik in kljub temu da kanalizacija 
ni zgrajena 

 

- industrijsko odlagališče odpadkov, kamor je 
podjetje industrija usnja Vrhnika odlagalo 
industrijske odpadke (kože) 

 

- odpadki 
- zdravje 
- okoljska infrastruktura 
- gospodarstvo 

Trzin 

- načrtovana je obvoznica 
»starega dela« Trzina 
- vzpostavitev učinkovitejšega 
javnega potniškega prometa in 
kolesarskih poti. 
- interes je po konceptu »tram – 
train« 
- povezovanje znotraj »podjetne« 
regije 

- poplavna ogroženost; Pšata in kanal 
Pšata; ob Pšati so načrtovane 
poselitvene površine - protipoplavni 
ukrepi (npr. nasipi). 
- 3 železniške postaje; potovalni čas z 
vlakom do Ljubljane 20 min 
- Natura 2000 – težave s širitvijo 
poselitve 

 
- interes po širitvi obrtno industrijske cone 
Trzin. 40000 m2 površin v njej je prostih. 
- gradnja obvoznice – težave območjem 
varovanja 1. kat. kmetijskih zemljišč 

- promet (železnica, 
kolesarstvo) 
- gospodarstvo 
- obvodna rekreacija 

Velike 
Lašče 

 
- obvoznica Škofljica 
- gospodarska cona 

 
 

- zaradi varovanja kmetijskih zemljišč 
gospodarska cona še ni vzpostavljena  - kmetijstvo 

- gospodarstvo 

Vodice 
- satelit Ljubljane za enodružinsko 
pozidavo 

 

 
 
 
 
 

- načrtovana ČN 
- problem tovornega prometa iz gospodarske 
cone Komenda 

- promet (AC, železnica) 
- okoljska infrastruktura 

Vrhnika 
- izgradnja severne obvozne ceste 

 
- razvoj podjetništva 

- zaradi območja Natura 2000 je 
ogrožen projekt vzpostavitve severne 
obvozne ceste (dvomi o upravičenosti 
oziroma ažurnosti obstoja območja 
Natura 2000) 
- vzpostavitev krajinskega parka; 
omejitve pri načrtovanju dejavnosti 
(npr.  čiščenje odpadnih voda naselij, 
poplave, promet) 

 
 

- problem deponije na območju občine 
Logatec; možni negativni vplivi na vodne vire 
v občini Vrhnika; prisotna zamisel o regijski 
deponiji 
- plovnost Ljubljanice (trenutno v turistične 
namene) 
- kolesarska mreža (več tras, kot jih je 
zastavila RRA LUR) 
- »inkubator podjetništva« (decentralizacija 
Ljubljane) 
- nelegalna odlagališča odpadkov v porečju 
Ljubljanice 

- promet (železnica, 
kolesarstvo) 
- gospodarstvo 
- obvodna rekreacija 
- odpadki (CERO, gradbeni) 
- varstvo narave (osnove za 
Naturo 2000) 
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3.2 Razumevanje SPVO/CPVO s strani občinskih predstavnikov 
 
Iz razgovorov s predstavniki občin smo ugotovili, da je njihovo razumevanje 
strateškega ocenjevanja prostorskih načrtov enotno: skladno z zakonodajo je 
treba od MOP dobiti soglasje za plan. Za to je treba pripraviti okoljsko poročilo in 
izvesti CPVO. Niso še videli primera strateške ocene, ki bi bila prostovoljna, z 
lastno iniciativo občine, namenjena izboljševanju plana. CPVO je upravna/pravna 
zahteva (prisila), ki se konča z izdajo/zavrnitvijo soglasja k planu. 
 
Glede na takšno stanje izdelovalci SPVO v okviru SPRPN LUR predlagamo 
aktivnosti na vseh ravneh in pri vseh dejavnostih varstva okolja, da se izpopolni 
izobraževanje ter razširja razumevanje strateškega in projektnega ocenjevanja 
vplivov na okolje. 
 

3.3 Prispevek k izboru tem za podrobno obravnavo pri SPVO  
 
Identificirane teme/problemski sklopi, ki so jih izpostavili občinski predstavniki in 
smo jih vključili v seznam podrobne obravnave v okviru SPVO, so: (1) odpadki, 
(2) promet,  (3) kmetijstvo, (4) gospodarstvo /  industrija, (5) infrastruktura, (6) 
narava, (7) izredni dogodki, (8) zdravje, (9) obvodna rekreacija in (10) 
energetika. V nadaljevanju je konceptualen zapis (sprva predvidenega in potem 
dejansko opravljenega) obsega in poudarkov obravnave teh tem pri SPVO. 
 
1. Odpadki 
 

V okviru problematike na področju odpadkov bo delo na SPVO osredotočeno 
na vzpostavitev Centra za ravnanje z odpadki (CERO) v LUR, prostorski 
optimizaciji alokacije sežigalnice komunalnih odpadkov ter zmanjševanje 
vplivov odlaganja gradbenih odpadkov na okolje (npr. odlaganje gradbenega 
materiala na Ljubljansko barje). 
 

2. Promet 
 

- Javni potniški promet  
 

Z vidika javnega potniškega prometa bo SPVO služila kot orodje za analizo 
okoljskih vidikov zaradi pričakovane spremembe "modal splita". Ocenjevanje 
bo vzpodbujalo upoštevanje ukrepov projekta CIVITAS ELAN.  
 
- Sistem »Park-and-Ride« P + R (parkiraj in se pelji)  

 
Vloga SPVO na tem področju je, da vzpodbuja možnosti razširjenega sistema 
»parkiraj in se pelji« (P+R), kot sistema celovitega urejanja prometa znotraj 
LUR. 
 
- Kolesarstvo  

 
Kolesarstvo ima visok potencial na področju urejanja prometa v LUR. V okviru 
SPVO bo poudarek predvsem na vzpostavitvi regijsko pomembne kolesarske 
mreže v LUR. Gre za čim boljšo optimizacijo tras (predvsem na področju 
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mobilnosti in varnosti) kot tudi na alokaciji novih tras, ki bi temeljile 
predvsem na prostorski optimizaciji (t.j. presoji prostorskih/okoljskih 
možnosti). Namen slednjega je predvsem v vzpostavitvi privlačnosti 
kolesarstva kot primarnega prevoznega načina v LUR in hkratnem 
vzpodbujanju rekreacije, še zlasti z zdravstvenega vidika. 
 

3. Kmetijstvo 
 

- Onesnaževanje vod zaradi intenzivne pridelave 
 

Vloga SPVO na tem področju je v podajanju napotkov, kako se s prostorsko-
ureditvenimi, organizacijskimi in tehnološkimi ukrepi izogniti prekomernemu 
onesnaževanju.  
 
- Ocena primernosti zemljišč za kmetijstvo  
 
Namen SPVO na tem področju je analizirati skladnost potencialov in 
dejanskega stanja rabe tal za kmetijstvo. Iz tega bi izpeljali predloge za 
nadaljnjo kmetijsko dejavnost. 
 

4. Gospodarstvo/industrija 
 
SPVO bo na področju gospodarstva služila kot orodje za oceno potreb po 
gospodarskih/industrijskih conah z vidika lokalnega in regionalnega pomena, 
kot tudi z vidika ocenjevanja vplivov na okolje predlaganih scenarijev razvoja 
gospodarstva/industrije v regiji. 
 

5. Infrastruktura 
 
- Prometna infrastruktura 
 
Na področju prometne infrastrukture bodo v okviru SPVO podrobneje 
analizirani vplivi nekaterih obstoječih ter predlaganih prometnih povezav 
regionalnega pomena na okolje.  
 
- Okoljska infrastruktura 
 
Na področju okoljske infrastrukture bodo v okviru SPVO podrobneje 
analizirane stanje/potrebe in koristnost posameznih objektov (ČN, 
predelovalnice gradbenih odpadkov, energijska izraba komunalnih odpadkov).  

 
6. Narava 
 

- Območja varstva narave 
 
V okviru varstva narave bodo analize osredotočene na pregled/revizijo 
obstoječih in predlaganih območij Natura 2000, predvsem z vidika 
upravičenost in ažurnosti režimov na teh območjih. Pobuda za slednje izhaja 
iz prostorsko-razvojnih omejitev, s katerimi so soočene občine (npr. Ig, 
Brezovica, Borovnica, Log-Dragomer, Vrhnika, Komenda, Mengeš, Škofljica). 
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- Vzpostavitev krajinskih/regijskih parkov – pregled režimov, načrtov 
upravljanja. Cilj je vzpodbujati upravljanje, ki je razvojno naravnano. 

 
7. Izredni dogodki 
 

- Poplave 
 
Poplave prestavljajo velik problem v večini občin LUR. Mestoma bi te 
probleme reševali z medobčinskim sodelovanjem, vendar se je to do sedaj 
izkazalo za neuspešno (Komenda, Mestna občina Ljubljana, Dobrova–Polhov 
Gradec, Grosuplje). SPVO bo prispevala koncept določanja rabe prostora na 
osnovi indeksa ogroženosti. 
 
- Izredni dogodki v industriji  

 
V okviru SPVO bomo podali smernice za rabo prostora (poselitev) v okolici 
nevarnih industrijskih obratov, kot tudi analizo možnosti za vzpostavitev 
novih con tovrstnih dejavnosti/obratov. Osnova bo določanje indeksa 
ogroženosti. 

 
8. Zdravje 
 

- Analiza scenarijev/alternative prostorskega razvoja z vidika izboljševanja 
javnega zdravja 

 
- Identifikacija demografskih skupin, ki so podvržene specifičnim obolenjem 

zaradi okoljskih dejavnikov (izvedba delavnice). 
 
9. Obvodna rekreacija  
 

SPVO bo na področju obvodne rekreacije prispevala smernice k opredelitvi 
scenarijev za vzpostavitev regijskega sistema obvodnega prostora 
namenjenega rekreaciji: predvidena izgradnja HE srednja Sava, ureditve 
Kamniške Bistrice in Ljubljanice ter izgradnja protipoplavnih zadrževalnikov v 
občinah Dobrova-Polhov Gradec, Grosuplje, Komenda, Trzin. 
 

10.  Energetika 
 
SPVO bo na področju energetika analizirala sedanje in načrtovane rabe OVE. 
 



 

 
17 

4 PREGLED SKLADNOSTI CILJEV ZA OBRAVNAVANE TEME V 
OKVIRU SPVO 

4.1 Odpadki 

4.1.1 Nacionalni program varstva okolja (NPVO) 
 
Osnovni cilji: 

– ravnanje z odpadki in poraba obnovljivih in neobnovljivih naravnih virov, 
ki omogočajo trajnostno proizvodnjo in potrošnjo, pripomorejo k 
zmanjševanju onesnaženja okolja in porabe energije tako, da ne preseže 
nosilne zmogljivosti okolja. 

 
Skupne značilnosti celotnega področja ravnanja z odpadki so predvsem v jasni 
usmeritvi k čim večji ponovni uporabi in predelavi odpadkov, na kar se navezuje 
integralno upravljanje s snovnimi tokovi in viri. Operativni programi in programi 
izvajanja s skupnimi izhodišči in usmeritvami tvorijo celoto na področju ravnanja 
z odpadki, ki se vsebinsko navezuje na nacionalni program varstva okolja in je 
njen sestavni del. Generalni cilji in usmeritve, ki so skupni posameznim 
operativnim programom in programom ravnanja oziroma iz njih izhajajo so: 

- zapiranje krožnih snovnih tokov v smislu definiranja in obravnave 
življenjskih ciklusov virov in dobrin z opredelitvijo optimalnih deležev 
uporabe in predelave odpadkov na osnovi cost-benefit analiz, 

- zmanjševanje količin odpadkov z integracijo proizvodnih in porabniških 
vzorcev in navad, življenjskih navad, tehnoloških izboljšav, ekonomskih 
aktivnosti in ukrepov, demografskih sprememb z namenom jasne 
opredelitve povezanosti in medsebojnih interakcij med: 

 nastajanjem in preprečevanjem nastajanja odpadkov, upravljanja z 
viri in integralno gospodarsko politiko;  

 z upoštevanjem in vključevanjem parcialnih usmeritev in ciljev kot 
so kemikalije, IPPC, motorna vozila, električna in elektronska 
oprema in podobno; 

 promocija preprečevanja nastajanja odpadkov, promocija predelave 
(recikliranja) odpadkov, postavitev manjkajočih standardov in 
deležev predelave odpadkov; 

 zmanjševanje vplivov na okolje (predvsem v povezavi z odlaganjem 
odpadkov: emisije TGP, izcedne vode), prenos odgovornosti za 
odpadek oziroma izrabljen proizvod na proizvajalce, uvajanje 
ekonomskih instrumentov (okoljskih taks). 

 
Operativni cilji in programi: 

– Operativni program odstranjevanja odpadkov s ciljem zmanjšanja količin 
odloženih biorazgradljivih odpadkov 

– Operativni program zbiranja komunalnih odpadkov 
– Operativni program ravnanja z gradbenimi odpadki 
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4.1.2 Strategija prostorskega razvoja Slovenije (SPRS) 
 
Cilji prostorskega razvoja Slovenije: 
 
(12) Varstvo okolja 

12.3 Racionalno ravnanje s komunalnimi in drugimi odpadki. 
 
Usmeritve za ravnanje z odpadki 
(2) Z objekti in napravami za ravnanje z odpadki na osnovi vzpostavljenega 
sistema ravnanja z odpadki se zagotovi 100% pokritost države. Z ravnanjem z 
odpadki se zagotavlja  ponovno uporabo in zmanjšanje količine odpadkov ter 
nevarnostnega potenciala na izvoru, varno končno odlaganje in odpravljanje 
neurejenih odlagališč ter drugih starih bremen. Končno odlaganje odpadkov se 
zagotavlja na prostorsko racionalen način, ob upoštevanju zahtev za varstvo 
okolja in družbeni sprejemljivosti lokacije. 
 
(3) Ravnanje s komunalnimi odpadki se zagotavlja na treh ravneh, in sicer na 
lokalni, regijski oziroma medobčinski in državni. Dopolnilno omrežje manjših 
centrov je predvsem posledica že obstoječih povezav in dopuščanja možnosti za 
različne ravni povezovanja lokalnih skupnosti za ravnanje z odpadki. 
 
(5) Na regijski oziroma medobčinski ravni se v okviru tako imenovanih regijskih 
centrov za ravnanje z odpadki te naknadno sortira, zagotovi njihovo obdelavo in 
predelavo, recikliranje in ponovno uporabo ločeno zbranih frakcij odpadkov, 
trženje sekundarnih surovin, mehansko in biološko obdelane biološko 
razgradljive odpadke, pripravo odpadkov za termično obdelavo in odlaganje 
preostankov odpadkov iz teh procesov. Za uresničitev ciljev na področju 
ravnanja z odpadki se regijske centre organizira prostorsko racionalno, zlasti z 
vidika gravitacijskih območij in transportnih možnosti. Za ravnanje z odpadki se 
organizira centre prvega, drugega in tretjega reda. V regijske centre prvega reda 
se vključuje tudi ravnanje z živalskimi odpadki z visokim tveganjem, drugimi 
organskimi odpadki in nevarnimi odpadki. 
 
(6) Na državni ravni se načrtuje toplotna obdelava preostankov odpadkov in 
odlaganja preostankov po toplotni obdelavi odpadkov v dveh ali največ treh 
energetskih napravah s hkratnim izkoristkom energije, tako da se zagotovi 
pokritost Slovenije. 
 
(7) Prostorske ureditve za termično obdelavo odpadkov se načrtuje tako, da se 
zagotavlja priključitev na obstoječa energetska omrežja, to je elektroenergetski 
sistem in plinovodni sistem, navezavo na železniško prometno omrežje, možnost 
izkoristka toplotne energije za daljinsko ogrevanje ali v gospodarske namene ter 
prostorske možnosti za odlaganje preostankov po termični obdelavi odpadkov. 
Prostorske ureditve za sosežig odpadkov se načrtuje kot gospodarske objekte in 
naprave. 
 
(8) Za zbirna območja ravnanja s komunalnimi odpadki se oblikuje zaokrožena 
funkcionalna območja s pripadajočimi centri za ravnanje z odpadki. Območja za 
ravnanje z odpadki se določijo na osnovi zadostnega števila potencialno 
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vključenih prebivalcev, homogene notranje transportne povezanosti, čim krajše 
transportne razdalje, obstoječega odlaganja oziroma ravnanja z odpadki. 
(9) Centre prvega reda ali regijske centre za ravnanje z odpadki, ki so najvišja 
oblika združevanja pred toplotno obdelavo, se glede na vključenost prebivalstva 
(90.000 in več prebivalcev) predvideva v Pomurju, Podravju, Savinjski, 
Dolenjski, Ljubljani z okolico, Gorenjski, Severni Primorski in na Obali.  
 
(10) Centre drugega reda se predvidi za manjša območja, kjer je med 55.000 in 
90.000 vključenega prebivalstva v okviru območij centrov prvega reda in sicer za 
Vzhodno Prekmurje, Spodnje Podravje, Dravinjsko, Koroško, Zgornjo Savinjsko, 
Zasavje, Vrhniško – Notranjsko, Kraško – Notranjsko, Posavje. 
 
(11) Centri drugega reda se lahko predvidijo, če imajo zadostne kapacitete za 
celovito ravnanje z odpadki za določeno območje. Lahko pa prevzamejo tudi 
funkcijo centrov prvega reda, če zagotovijo ravnanje z odpadki za celotno 
območje kot centri prvega reda in izpolnjujejo ostale opredeljene pogoje za 
center prvega reda. 
 
(12) S centri tretjega reda ali podcentri se pokriva manjša območja, ki imajo 
sama premajhno število prebivalcev za ekonomsko racionalno ravnanje z 
odpadki na daljših transportnih razdaljah, so pa homogena ali že trenutno z 
dolgoročnim izhodiščem samostojno ravnajo z odpadki. 
 

4.1.3 Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije (RRP LUR) 
 
Razvojni projekti v RRP LUR: 
 

– Učinkovite komunalne storitve. 
– Načrtovanje za zagotovitev kakovostnega življenjskega prostora. 
– Ohranjena dediščina 

 

4.1.4 Pregled lokalnih programov varstva okolja (LPVO) 

 
Mestna občina Ljubljana 
 
Temeljna načela ravnanja z odpadki so reševanje problematike odpadkov na 
izvoru, načelo preventive, ločeno zajemanje snovnih tokov odpadkov, načelo 
vračanja naravi, racionalnost in postopnost vzpostavitve mreže objektov in 
naprav, ki so namenjene ravnanju z odpadki, racionalnost ravnanja s prostorom, 
varovanje naravnih in kulturnih vrednot, saniranje nedovoljenih odlagališč 
odpadkov. Ravnanje s komunalnimi odpadki in njim podobnimi odpadki iz 
proizvodnje storitvene dejavnosti ter odlaganje ostankov teh odpadkov je kot 
obvezna gospodarska javna služba v pristojnosti Oddelka za gospodarske javne 
službe in promet MOL. Kot mnoga evropska mesta, ki so že uspešno razvila 
sistem ločenega zbiranja, predelave in ponovne uporabe odpadkov, želimo tudi 
na območju MOL zagotoviti sodobnejši način gospodarjenja z odpadki.  
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Cilji za obdobje do leta 2012:  
 
Izgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki (RCERO)  
RCERO je največji okoljevarstveni projekt na področju ravnanja s trdnimi 
odpadki MOL in obljubljanskih občin, ki bo lociran na območju obstoječega 
odlagališča nenevarnih odpadkov Barje in ki bo realiziran do leta 2010.  
 
Gorljiva frakcija bo predelana v nadomestno gorivo iz odpadkov (44.000 
ton/leto). Kot odjemalci nadomestnega goriva so predvideni cementarne in drugi 
industrijski porabniki, lahko tudi termoelektrarne in toplarne.  
 
V naslednjih dveh letih bo izgrajena tudi lastna čistilna naprava odpadnih vod 
odlagališča Barje.  
 
Podzemne zbiralnice odpadkov  
V letu 2007 bo postavljenih 25 podzemnih zbiralnic na območju MOL. Zbiralnice 
bodo opremljene iz posod za ločeno zbiranje.  
 
Izgradnja zbirnih centrov na območju MOL  
Nadaljevale se bodo aktivnosti iskanja primernih lokacij in priprave idejnih 
zasnov s pridobitvijo projektnih pogojev za izvedbo zbirno-reciklažnih centrov ter 
odkup zemljišč, ki niso v lasti MOL.  
 

4.1.5 Ocena skladnosti 
 
Cilj 12 SPRS se zavzema za zagotavljanje komunalne opremljenosti in 
racionalnega ravnanja s komunalnimi in drugimi odpadki, kar je skladno s cilji 
projekta Učinkovite komunalne storitve RRP. Cilj predvideva tudi vključenost 
varstva okolja v načrtovanje prostorskega razvoja, kar je skladno s projektom 
RRP Načrtovanje za zagotovitev kakovostnega življenjskega prostora, ki bo 
omogočal usklajeno načrtovanje v prostoru. Projekt Ohranjena dediščina pa je 
posredno skladen s ciljem, saj bo vplival na varstvo okolja z ohranjanjem 
naravnih vrednot. 
 

4.2 Promet 

4.2.1 Nacionalni program varstva okolja (NPVO) 
 
Osnovni cilji: 

– poudariti podnebne spremembe kot pomembni izziv v naslednjih letih in 
zmanjšati emisije toplogrednih plinov ter tako prispevati k dolgoročnemu 
cilju stabiliziranja koncentracij toplogrednih plinov v ozračju, kakor tudi 
zmanjšati emisije snovi, ki povzročajo tanjšanje ozonskega plašča; 

– zaščititi in ohraniti naravne sisteme, habitate, prosto živeče živalske in 
rastlinske vrste, s ciljem ustaviti izgubo biotske raznovrstnosti, genske 
pestrosti in nadaljnje degradacije tal; 

– prispevati k visoki ravni kakovosti življenja in socialni blaginji državljanov 
z zagotavljanjem okolja, v katerem raven onesnaženosti ne učinkuje 
škodljivo na zdravje ljudi in okolje, in z vzpodbujanjem trajnostnega 
razvoja v mestih ter še posebej zagotoviti ukrepe za vzpostavitev dobrega 
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stanja površinskih in podzemnih voda ter za trajnostno ravnanje in 
upravljanje z vodami, ki vključuje skrb za vodne bilance in za smotrno 
uporabo vode kot naravnega vira; 

 

4.2.2 Strategija prostorskega razvoja Slovenije (SPRS) 

 
Cilji prostorskega razvoja Slovenije: 
 
(1) Racionalen in učinkovit prostorski razvoj 

1.1 Usmerjanje dejavnosti v prostoru na način, da ustvarjajo največje 
pozitivne učinke za prostorsko uravnotežen in gospodarsko učinkovit 
razvoj, socialno povezanost in kakovost naravnega in bivalnega okolja. 
1.2 Zagotavljanje racionalne rabe prostora in varnosti prebivalstva z 
ustreznim načrtovanjem, večnamensko rabo in povezovanjem sektorjev. 
1.3 Izboljševanje negativnih stanj v prostoru s prostorskimi in okoljskimi 
ukrepi. 

 
(2) Razvoj policentričnega omrežja mest in drugih naselij 

2.1 Spodbujanje razvoja središč nacionalnega in regionalnega pomena kot 
središč regionalnih območij. 
2.2 Spodbujanje funkcijske in infrastrukturne povezanosti mest in drugih 
naselij. 
2.3 Zagotavljanje povezanosti urbanih naselij in njihovih zaledij z 
učinkovitejšo mobilnostjo, podprto z javnim potniškim prometom. 

 
(4) Kvaliteten razvoj in privlačnost mest ter drugih naselij 

4.3 Zagotavljanje kvalitete bivalnega okolja z ustrezno in racionalno 
infrastrukturno opremljenostjo, z razvito mrežo gospodarskih in storitvenih 
dejavnosti ter dostopnostjo do družbene javne infrastrukture. 

 
(7) Povezanost infrastrukturnih omrežij z evropskimi infrastrukturnimi sistemi 

7.1 Vključenost in povezanost prometnih infrastrukturnih omrežij z 
evropskimi prometnimi koridorji. 

 
Usmeritve za  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 
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, izvajanje 
intervencij, rekreacijo in turizem ter funkcionalno zaokrožanje naselij in območij 
drugih dejavnosti. Pri razvoju prometnih omrežij se zagotavlja ohranjanje in 
izboljševanje bivalnih in delovnih pogojev, zmanjševanje negativnih vplivov na 
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naravno in bivalno okolje, varovanje naravnih virov, biotske raznovrstnosti in 
naravnih vrednot ter ohranjanje kulturne dediščine. 
 

4.2.3 Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije (RRP LUR) 

 
Razvojni projekti v RRP LUR: 

– Dostopnost za kakovost življenja. 
– Načrtovanje za zagotovitev kakovostnega življenjskega prostora. 
– Podporno okolje za podjetništvo. 
– Kultura konkurenčna prednost regije. 

 

4.2.4 Ocena skladnosti 

 
Razvojna projekta Dostopnost za kakovost življenja in Načrtovanje za 
zagotovitev kakovostnega življenjskega prostora prispevata k prvemu cilju SPRS, 
ker zagotavljata racionalno, ekonomično in učinkovito rabo prostora ter 
usmerjata aktivnosti v prostorsko uravnotežen razvoj, ki omogoča kakovost 
naravnega in bivalnega okolja. Z dolgoročnim načrtovanjem se doseže trajno 
racionalno delovanje v prostoru in ga dopolnjuje z učinkovito dostopnostjo 
storitev po celotni regiji.  Projekt Dostopnost za kakovost življenja, ki se 
zavzema za ekonomičen in učinkovit javni prevoz, je skladen s ciljem, ki 
spodbuja infrastrukturno povezanost mest in zaledij z učinkovitejšo mobilnostjo, 
podprto z javnim potniškim prometom.  
 
Projekt Podporno okolje za podjetništvo spodbuja in omogoča razvoj  vsem 
podjetjem v regiji in s tem omogoča razvoj policentričnega omrežja.  
 
Projekt Dostopnost za kakovost življenja bo po eni strani prispeval k večji 
mobilnosti znotraj regije, po drugi pa bo s povezovanjem regije za mobilnost 
ljudi, storitev in blaga na evropske infrastrukturne sisteme omogočal njeno 
konkurenčnost. 
 

4.2.5 Usmeritve za prometne podsisteme 

4.2.5.1 Usmeritve za  razvoj cestnega omrežja 
 
(2) Omrežje cestnih povezav mednarodnega pomena z vključitvijo Republike 
Slovenije v  Evropsko unijo postane del vseevropskega cestnega omrežja (TEN, 
V. in X. panevropski prometni koridor in jadransko jonska pobuda). 
(5) Regionalna središča Slovenije se prometno povezujejo med seboj ter se 
navezujejo na cestna omrežja mednarodnega oziroma čezmejnega pomena 
oziroma na cestna omrežja sosednjih držav s cestnimi povezavami nacionalnega 
pomena (3. in 4. razvojna os) ter v smereh od Vodic do Krtine, od Ljubljane do 
Kočevja in naprej do Petrine. 
(6) Na osnovno cestno omrežje Republike Slovenije se navezujejo cestne 
povezave regionalnega pomena, s katerimi se prometno povezujejo medobčinska 
in pomembnejša lokalna središča ter za državo pomembna turistična in obmejna 
območja. 
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(7) Naselja v občini se z naselji v sosednjih občinah ali z naselji in deli naselij v 
sami občini povezujejo s cestami lokalnega pomena. 
 

4.2.5.2 Usmeritve za  razvoj železniškega omrežja 
 
 (1) V navezovanju na evropsko »TEN« infrastrukturno omrežje ter V. in X. 
panevropski prometni koridor, se daljinske železniške povezave mednarodnega 
pomena dokonča predvsem kot rekonstrukcije obstoječih železniških prog in 
delno kot novogradnje. Na proge, ki so neposredno vezane na evropske 
prometne tokove, se navezuje državna in regionalna prometna vozlišča za 
tovorni in potniški promet, s katerimi se omogoči konkurenčne pogoje za razvoj 
dejavnosti v evropskem prostoru. 
(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. 
(5) V Sloveniji se zagotavlja neposredne železniške prometne zveze z 
gospodarstvom in drugimi dejavnostmi tudi s sosednjimi državami. 
 

4.2.5.3 Usmeritve za razvoj javnega potniškega prometa in prometnih vozlišč 
za javni potniški promet 

 
 (1) Javni potniški promet na državni, regionalni in lokalni ravni se razvija v 
logistično povezan sistem. Razvoj celotnega sistema javnega potniškega prometa 
se razvija v kombinaciji med letalskimi, tirnimi, cestnimi in pomorskimi prevozi, s 
poudarkom na železniškem javnem potniškem prometu v smereh V. in X. 
prometnega koridorja skozi Slovenijo. 
(2) Za hitrejši razvoj javnega potniškega prometa in kvalitetnejše prevozne 
storitve se razvija sistem potniških terminalov in logistično povezuje postajališča 
različnih prevoznih sistemov javnega potniškega prometa. 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 
s sistemi javnega potniškega prometa regionalnega, državnega in mednarodnega 
značaja. 
(4) Soodvisno z razvojem poselitve se prednostno in povezano razvija vse oblike 
javnega potniškega prometa v tako imenovani prometni sistem »vlak-avtobus« v 
povezavi s parkirišči in kolesarskimi potmi z namenom, da se omogoči sistem 
»parkiraj in se pelji«. V ožjih urbanih in lokalnih območjih se ob izboljšanju 
integriranega javnega potniškega prometa spodbuja tudi razvoj 
nemotoriziranega prometa kot sta kolesarjenje in pešačenje. V prometnih 
vozliščih se razvija potniška prometna vozlišča, ki bodo prostorsko ločena od 
tovornih prometnih terminalov. 
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4.2.5.4 Kolesarsko omrežje 
 
Nacionalni program varstva okolja (NPVO) 
 
Osnovni cilji: 
 

- 'Okoljske tehnologije obsegajo tudi tehnologije in procese za 
obvladovanje onesnaževanja, za proizvodnjo in storitve, ki manj 
onesnažujejo in manj obremenjujejo naravne vire ter načine bolj 
učinkovite uporabe naravnih virov.' 

- 'Zaskrbljujoče je hitro naraščanje deleža cestnega tovornega prometa. 
Zaradi porasta števila motornih vozil in povečane mobilnosti se je 
ustrezno povečala tudi poraba motornih goriv ter s tem emisije CO2 kot 
najpomembnejšega toplogrednega plina.' S tega stališča je kolo še 
najoptimalnejše prevozno sredstvo, prav tako v okolje ne oddaja 
nevarnih kemikalij ali povzroča hrupa. 

- Iz Aalborške Listine:'trajnostni urbani promet naj zajema najširše 
mestno območje in pokriva vse vrste prevozov, obravnava okoljske, 
socialne in ekonomske vidike transporta in spodbuja uporabo javnih 
prevoznih sredstev, kolesarjenje in hojo, dostopnost oz. zmanjšanje 
prometa nasploh. 

- Ozaveščanje o vplivih avtomobilskega prometa ter prednosti 
alternativnih načinov prevoza, zmanjšanje porabe energije 

 
 
Strategija prostorskega razvoja Slovenije (SPRS) 
 
Cilji prostorskega razvoja Slovenije: 
 
(2) Razvoj policentričnega omrežja mest in drugih naselij 

2.2 Spodbujanje funkcijske in infrastrukturne povezanosti mest in drugih 
naselij. 
2.3 Zagotavljanje povezanosti urbanih naselij in njihovih zaledij z 
učinkovitejšo mobilnostjo, podprto z javnim potniškim prometom. 

 
 
 
Usmeritve za razvoj kolesarskega omrežja: 

- Zasnovo kolesarskega omrežja tvori omrežje državnih daljinskih in 
glavnih kolesarskih povezav, ki povezujejo urbana središča in turistična 
naselja ter se navezujejo na daljinski evropski kolesarski povezavi 
številka 8 in 9, ki potekata skozi Slovenijo. 

- 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. 

- 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 
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stezami in pasovi se opremi najpomembnejše smeri osebnega prometa 
v urbanih območjih ter se na jih navezuje. 

 
 
Strateški cilji na področju kolesarjenja so opredeljeni v Zasnovi državnega 
kolesarskega omrežja v Republiki Sloveniji. Osnovni cilji so: 

- spodbujanje zanimanja za kolesarjenje in ustrezna zagotovitev varnejših 
pogojev ter zagotovitev osnovne kolesarske infrastrukture naj bi podvojili 
število potovanj s kolesi v obdobju posameznega srednjeročnega 
planskega programa; 

- z minimalnimi stroški ureditev in označitev čim več obstoječih 
maloprometnih cest, ki so primerne za vodenje kolesarjev skupaj z 
motornim prometom in so namenjene daljinskemu kolesarjenju; 

- izgradnja vsaj 25 km samostojnih kolesarskih površin letno, s poudarkom 
na izbiri racionalnih projektnih rešitev; 

- prednostna izvedba odsekov, ki zagotavljajo zaključenost posameznih 
smiselnih delov državnih kolesarskih povezav; 

- zagotovitev povezav z že obstoječimi kolesarskimi sistemi v sosednjih 
državah; 

- v sodelovanju z občinami in mestnimi upravami ureditev mestnih in 
primestnih kolesarskih povezav, ki so del državnega kolesarskega omrežja 
ali se z njim povezujejo.  

- Zaradi prometno-varnostnih razlogov je na območju naselij predvidena 
izvedba kolesarskih površin večinoma v obliki kolesarskih stez ali 
kolesarskih pasov; 

- uvajanje enotnega načela označevanja kolesarskih površin v RS v skladu s 
Pravilnikom o prometni signalizaciji in opremi javnih cest; 

- uveljavitev enotnega načela obarvanih kolesarskih površin na območjih 
kritičnih točk (območje kolesarskih prehodov čez prometnice za motorna 
vozila, kolesarske površine v območju avtobusnih postajališč in kolesarski 
pasovi); 

- zmanjšanje števila nesreč, v katerih so soudeleženi kolesarji; 
- zagotovitev varnih kolesarskih povezav ter izobraževanje in spodbujanje 

šolarjev za vožnjo s kolesom v šolo; 
- glede na prednostne naloge povezava že izvedenih odsekov v večje 

logične zaključne celote; 
- zagotavljanje višjega standarda oz. nivoja usluge za kolesarje; 
- dodatno zmanjšanje števila prometnih nesreč, v katerih so soudeleženi 

kolesarji; 
- izgradnja lokalnih kolesarskih povezav, ki se povezujejo z državnim 

kolesarskim omrežjem in kolesarjem zagotavljajo večjo mobilnost. 
 
 
Usmeritev SPVO: Kolesarske poti se navezuje na postajališča JPP in parkirne 
površine za motorna vozila. Razvoj kolesarske infrastrukture naj se razvija kot 
samostojne kolesarske steze ločene od z motornim prometom obremenjenih 
prometnic, saj je takšno kolesarjenje lahko nevarno in manj prijetno od 
kolesarjenja po posebej urejenih (ločenih) kolesarskih stezah. 
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Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije; razvojni projekti 
v RRP LUR 
 
Razvojni projekti v RRP LUR: 
 

- Dostopnost za kakovost življenja; učinkovitost javnega prevoza, 
investicije v ceste in parkirišča, zmanjšanje onesnaženja zraka in 
hrupa. 

- Načrtovanje za zagotovitev kakovostnega življenjskega 
prostora;regionalna zasnova prostorskega razvoja, razvoj urbanih 
območij v regiji, varovanje vodnih virov, izgradnja kolesarske 
infrastrukture, mreža vodnih poti regije. 

- V regiji so zaradi ravninske lege večine naselij in prepletenosti z 
naravnimi območji dobre možnosti za kolesarjenje in peš hojo. 

- Povezava javnega prevoza s kolesarjenjem, peš hojo in storitvenimi 
centri 

- Mreža kolesarskih poti – gradnja nove cestne infrastrukture mora sproti 
urejati tudi kolesarske poti. Kolesarske poti naj imajo prednost pred 
gradnjo parkirišč in širitvijo cest, kolesarjenje in pohodništvo sta 
predstavljena kot vrsta rekreacije in okoljsko neoporečni alternativni 
obliki prevoza saj bosta vplivali na zmanjšanje obsega motornega 
prometa, skladno z načeli razvoja trajnostne mobilnosti. 

- Ureditev turistično rekreacijskih poti po Tuhinjski dolini (peš in 
kolesarskih poti) – možna povezava rekreacijskega in mobilnostnega 
kolesarstva 

- Zeleni prstan Ljubljane - Pot spominov in tovarištva. Pripravljen bo 
idejni projekt za povezavo poti z mednarodnimi kolesarskimi in 
pešpotmi ter dodatnimi rekreacijskimi možnostmi vzpostavitve 
razstavnega prostora na prostem. 

 
Usmeritev SPVO: povečati poudarke na kolesarjenju kot prometnemu 
(mobilnostnemu ) podsistemu. 
 
Nasprotujoča sta si prizadevanje za zmanjševanje potovanj in povečevanje 
dostopnosti. 
 
Pregled lokalnih programov varstva okolja (LPVO) 
 

- Dobrepolje ima gozdne poti urejene za kolesarjenje 
- Dobrova – Polhov Gradec ima načrt za kolesarsko pot 
- Domžale nima sistem kolesarskih poti 
- Lukovica pri Domžalah je ugotovila, da ima 10 minut vožnje s kolesom do 

Domžal in načrtuje vzpostaviti kolesarsko pot 
- Mengeš ima kolesarske poti, ki jih je zasnovala RRA in niso primerne, saj 

so speljane skozi strnjeno naselje. Pri načrtovanju cest bo namenila tudi 
prostor kolesarskim potem. 

- Ljubljana pravi: 'potrebno bi bilo upoštevati kolesarske poti projekta 
Civitas Mobilis [19], v izvedbenem prostorskem načrtu MOL so kolesarske 
poti zasnovane tudi izven mesta Ljubljane' 

- Škofljica ima po ljubljanskem barju speljane kolesarske poti, pravi pa še: 
'možna ureditev kolesarskih in pešpoti na Ljubljanskem barju in 
hribovitem delu' 
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- Trzin ima ob železniški postaji pokrito kolesarnico, želi vzpostaviti še 
'učinkovit javni potniški promet in kolesarske poti z interesom po konceptu 
'tram train' 

- Vrhnika ima načrtovane kolesarske poti po Ljubljanskem barju, ob cesti Lj 
– Koper naj bi potekala kolesarska pot Mb – Lj – Koper na katero bi se 
lahko navezovale občinske kolesarske poti 

 

4.2.5.5 Sistem »parkiraj in se pelji« (P+R) 
 
Nacionalni program varstva okolja (NPVO) 
 
Osnovni cilji: 

– poudariti podnebne spremembe kot pomembni izziv v naslednjih letih in 
zmanjšati emisije toplogrednih plinov ter tako prispevati k dolgoročnemu 
cilju stabiliziranja koncentracij toplogrednih plinov v ozračju, kakor tudi 
zmanjšati emisije snovi, ki povzročajo tanjšanje ozonskega plašča; 

 
Strategija prostorskega razvoja Slovenije (SPRS) 
 
(4) Soodvisno z razvojem poselitve se prednostno in povezano razvija vse oblike 
javnega potniškega prometa v tako imenovani prometni sistem »vlak-avtobus« v 
povezavi s parkirišči in kolesarskimi potmi z namenom, da se omogoči sistem 
»parkiraj in se pelji«. V ožjih urbanih in lokalnih območjih se ob izboljšanju 
integriranega javnega potniškega prometa  spodbuja tudi razvoj 
nemotoriziranega prometa kot sta kolesarjenje in pešačenje. V prometnih 
vozliščih se razvija potniška prometna vozlišča, ki bodo prostorsko ločena od 
tovornih prometnih terminalov. 

 

4.3 Kmetijstvo 

4.3.1 Strategija prostorskega razvoja Slovenije (SPRS) 
 
Strategija prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/2004) 
opredeljuje naslednje cilje glede razvoja kmetijstva in podeželja: 
 Usmerjanje dejavnosti v prostoru na način, da ustvarjajo največje pozitivne 

učinke za prostorsko uravnotežen in gospodarsko učinkovit razvoj, socialno 
povezanost in kakovost naravnega in bivalnega okolja. 

 Zagotavljanje racionalne rabe prostora in varnosti prebivalstva z ustreznim 
načrtovanjem, večnamensko rabo in povezovanjem sektorjev. 

 Izkoriščanje prostorskega potenciala podeželja za razvoj raznolikih 
gospodarskih dejavnosti na podeželju. 

 Dopolnjevanje funkcij mesta in podeželja z razvojem dopolnjujočih 
dejavnosti. 

 Varčna in večnamenska raba tal in virov. 
 Smotrna raba prostora za urbanizacijo in nadzor nad širjenjem urbanih 

območij. 
 Ohranjanje pridelovalnega potenciala tal za kmetijsko rabo. 
 Spodbujanje rabe obnovljivih virov, kjer je to prostorsko sprejemljivo. 
 Usmerjanje prostorskega razvoja izven območij, ki jih ogrožajo naravne ali 

druge nesreče. 
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 Preusmerjanje obstoječih dejavnosti izven območij, ki so ogrožena zaradi 
naravnih ali drugih nesreč, oziroma izboljševanje zaščite pred posledicami 
naravnih in drugih nesreč. 

 Spodbujanje ohranjanja in razvoja kulturne raznovrstnosti kot osnove za 
kakovostno nacionalno prostorsko prepoznavnost, kvalitetno bivalno okolje in 
socialno vključenost. 

 
Cilj prostorskega razvoja Slovenije je tudi vitalnost in privlačnost podeželja. Zato 
se: 
 Za izkoriščanje primerjalnih prednosti podeželja spodbuja diverzifikacija tistih 

gospodarskih dejavnosti, ki v povezavi s kmetijstvom in gozdarstvom 
omogočajo ohranjanje poseljenosti in vitalnosti podeželja ter posredno ali 
neposredno prispevajo k visoki kvaliteti, prepoznavnosti in doživljajski 
privlačnosti njegove naravne in kulturne krajine. 

 V urbanih naseljih na podeželju se spodbuja razvoj delovnih mest in s tem 
zmanjšuje vsakodnevne delovne migracije. 

 

4.3.2 Sektorji 
 
Cilji Nacionalnega strateškega načrta razvoja podeželja 2007-2013 so naslednji: 
 
Konkurenčnost agroživilstva in gozdarstva: 
 Dvig ravni usposobljenosti za delo v kmetijstvu in gozdarstvu ter izboljšanje 

starostne strukture gospodarjev na kmetijah s ciljem povečati razvojno 
sposobnost kmetij in prispevati k dvigu dodane vrednosti v kmetijstvu in 
gozdarstvu. 

 Spodbujanje naložb v kmetijstvo, zemljiško infrastrukturo in predelavo 
kmetijskih proizvodov s ciljem pospešiti prestrukturiranje kmetijskih 
gospodarstev in živilsko predelovalnih obratov ter tako prispevati k večji 
učinkovitosti gospodarjenja. 

 Spodbujanje naložbenih aktivnosti na gozdarskih obratih, ki gospodarijo z 
zasebnimi gozdovi in v mikro obrate za predelavo lesa, ter povečanje 
organizirane ponudbe gozdnih lesnih asortimentov s ciljem povečati 
izkoriščenost gospodarskih potencialov gozda ter olajšati prilagajanje 
zahtevam trga, zlasti z vidika potreb po energiji iz obnovljivih virov in tako 
prispevati k povečanju dodane vrednosti v gozdarstvu. 

 Krepitev učinkovitosti, inovativnosti, izboljšanje kakovosti ter večja skrb za 
okolje v pridelavi, predelavi in trženju kmetijskih, živilskih in gozdarskih 
proizvodov. 

 
Ohranjanje kulturne krajine in varovanja okolja: 
 Ohranjanje kmetijstva na območjih, na katerih zaradi neugodnih naravnih 

danosti (goratosti, nadmorske višine, nagiba, poplavljanja, plazovitosti in 
močnega vetra) uporaba splošno uveljavljenih tehnologij ni mogoča. 

 Ohranjanje in izboljšanje stanja naravnih virov: tal, vode in zraka. 
 
 
Izboljšanje kakovosti življenja v podeželskih območjih in spodbujanje 
gospodarske diverzifikacije: 
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 Aktiviranje podjetniških potencialov na podeželju s spodbujanjem 
ustanavljanja in razvoja mikropodjetij na podeželju, dodatnih in dopolnilnih 
dejavnosti na kmetijah. 

 Izboljšanje kakovosti življenja na podeželju z oživitvijo vaških jeder, obnovo 
in izgradnjo večnamenskih objektov, urejanjem tematskih poti, obnovo 
kulturne in naravne dediščine. 

 
Krepitev lokalnih razvojnih pobud: 
 
 Vključevanje civilne družbe in zainteresirane javnosti v načrtovanje in 

uresničevanje gospodarskega, socialnega in okoljskega razvoja na lokalni 
ravni ter zagotovitev partnerstev med subjekti javnega in zasebnega prava z 
upoštevanjem pristopa od spodaj navzgor pri izdelavi in izvedbi lokalnih 
razvojnih strategij. 

 Spodbujanje podeželskih območij s podobnimi razvojnimi možnostmi in 
potrebami za skupno izvajanje projektov ter izmenjavo izkušenj in znanj. 

 Samostojno odločanje v okviru lokalnih akcijskih skupin (LAS) pri izboru in 
izvedbi projektov in aktivnosti, ki izhajajo iz lokalnih razvojnih strategij. 

 

4.3.3 Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije (RRP LUR) 
 
Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije v svojih ciljih neposredno 
kmetijstva ne omenja. Cilji regije, ki se posredno navezujejo na kmetijstvo so: 
 Razvoj človeških virov in gospodarstva, ki bo zagotovil dolgoročno 

blagostanje v regiji in konkurenčnost v svetu.  
 Povezovanje ljudi in ohranjanje narave v regiji ter zagotavljanje vrhunske 

kakovosti bivanja in dela v celotni regiji, kjer bo pričakovana življenjska doba 
večja od povprečja v Evropski uniji. 

 Zmanjševanje notranjih razlik v območju regije. 
 Razvoj in povečanje konkurenčnosti gospodarstva ob upoštevanju njegovih 

posebnosti. 
 Ohranitev naravnih vrednot in kulturne dediščine kot kakovosti življenjskega 

prostora skozi trajnostno rabo. 
 Z usklajenim načrtovanjem več sektorjev v prostoru in izvedbo začrtanih 

programov doseči kakovostne pogoje za delo in življenje v regiji. 
 Zagotoviti enake možnosti za razvoj in družbeno vključevanje vseh družbenih 

skupin. 
 Povečati dostopnost do informacij skozi rabo sodobnih tehnologij. 
 Okolje dopolniti in spremeniti tako, da bo podpiralo razvoj podjetništva in 

podjetij. 
 Ustvariti nabor storitev za inovacijsko podporo vsem podjetjem v regiji. 
 Podporno okolje odpreti za vse oblike in načine podjetništva (neprofitno, 

socialno, odgovorno, kulturno itd.). 
 

4.3.4 Pregled lokalnih programov varstva okolja (LPVO) 
 
Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana kot enega od strateških ciljev 
povezanega s kmetijstvom opredeljuje: 

- vzpostavljeno varovanje narave in zelenih površin. 
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- ohranjanje kmetijskih zemljišč, predvsem tistih z večjim pridelovalnim 
potencialom, 

- omogočanje kmetijske proizvodnje na območjih, kjer je izražen interes za 
kmetijstvo in dejavnost ni v neskladju z drugimi rabami prostora, 

- ohranjanje poseljenosti v hribovitejših predelih regije in na podeželju, 
- vzpostavljanje ravnotežja med kmetijsko pridelavo, ohranjanjem narave in 

varstvom okolja, 
- proizvodnja zdrave hrane, 
- ustanavljanje skupin proizvajalcev na področju ekološke proizvodnje in 

proizvodnje kakovostnih kmetijskih pridelkov, 
- povezovanje kmetijskih inštitutov in kmetijskih gospodarstev za doseganje 

inovacij na področju kmetijstva in trženja kmetijskih proizvodov, 
- spodbujanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v povezavi 

z ohranjanjem kulturne dediščine in krajine, razvojem obrti, spodbujanjem 
razvoja terapevtskih, rekreacijskih in turističnih dejavnosti na podeželju. 

 

4.3.5 Ocena skladnosti 
 
Za LUR je značilno intenzivno kmetijstvo na rodovitnih ravninskih predelih ter 
ekstenzivno kmetijstvo na terasah in prisojnih pobočjih hribovitejših predelov. 
Glavna kmetijska panoga v regiji je živinoreja, prevladujeta mlečna in mesna 
govedoreja, sledijo reja perutnine, prašičjereja, ovčjereja in kozjereja. Z 
živinorejo se intenzivno ukvarjajo v občinah Litija, Ivančna Gorica, Kamnik, 
Ljubljana in Grosuplje. Med poljedeljskimi kulturami prevladuje pridelava silažne 
koruze, žit in poljščin. Tovrstni dejavnosti je največ površin namenjenih v 
občinah Ivančna Gorica, Ljubljana, Litija in Domžale. Z vrtnarstvom se ukvarja 
več kmetijskih gospodarstev v Ljubljani, Medvodah, Dolu pri Ljubljani in Vodicah. 
V hribovitejših predelih regije je razvito sadjarstvo, največ sadovnjakov je v 
občinah Kamnik, Ljubljana, Velike Lašče, Moravče, Litija, Lukovica. 
 
21% kmetijskih zemljišč v uporabi v LUR se nahaja na območjih z omejenimi 
možnostmi za kmetijsko dejavnost. V ta območja so vključena hribovitejša 
območja, kjer so značilni strmi nagibi, višje nadmorske višine, območja pogostih 
poplav, območje Ljubljanskega barja, kraška območja, ki s svojimi specifičnimi 
elementi, kot so razgiban relief, različna globina tal, kraški pojavi, omejujejo 
rabo kmetijskih zemljišč ter območja erozijskega gričevja. Največji delež 
kmetijskih površin v območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost 
imajo občine Škofljica, Horjul, Ig, Brezovica, Vrhnika, Moravče, Borovnica, 
Dobrova – Polhov Gradec in Šmartno pri Litiji. Na teh območjih kmetijske 
dejavnosti niso onemogočene, vendar pa je proizvodna sposobnost manjša, izbor 
kultur ožji, potrebna je prilagoditev tehnologij, kar ima za posledico dražjo 
pridelavo. Kmetije v teh območjih so manj konkurenčne in zaradi odražanja 
specifičnih naravnih pogojev v strukturi rabe kmetijskih površin tudi manj 
prilagodljive. Kljub nižjim pridelovalnim potencialom za kmetijstvo ima 
kmetovanje na teh območjih pomembno vlogo pri ohranjanju poseljenosti in 
kulturne krajine. 
 
Usmeritev SPVO: optimizacija prostorskega razvoja – intenzivno kmetijstvo 
zasede najustreznejši prostor (ob upoštevanju razvojnih potencialov in 
varovalnih omejitev), ostale kmetijske panoge se razmestijo in spodbujajo v 
skladu s prostorskimi/naravnimi danostmi.  
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4.4 Gospodarske cone 

4.4.1 Nacionalni program varstva okolja (NPVO) 

 
Osnovni cilji: 

– prispevati k visoki ravni kakovosti življenja in socialni blaginji državljanov 
z zagotavljanjem okolja, v katerem raven onesnaženosti ne učinkuje 
škodljivo na zdravje ljudi in okolje, in z vzpodbujanjem trajnostnega 
razvoja v mestih ter še posebej zagotoviti ukrepe za vzpostavitev dobrega 
stanja površinskih in podzemnih voda ter za trajnostno ravnanje in 
upravljanje z vodami, ki vključuje skrb za vodne bilance in za smotrno 
uporabo vode kot naravnega vira; 

– ravnanje z odpadki in poraba obnovljivih in neobnovljivih naravnih virov, 
ki omogočajo trajnostno proizvodnjo in potrošnjo, pripomorejo k 
zmanjševanju onesnaženja okolja in porabe energije tako, da ne preseže 
nosilne zmogljivosti okolja. 

 

4.4.2 Strategija prostorskega razvoja Slovenije (SPRS) 
 
Cilji prostorskega razvoja Slovenije: 
 
(3) Večja konkurenčnost slovenskih mest v evropskem prostoru 

3.1 Razvoj regionalnih razvojnih con za proizvodne in storitvene 
dejavnosti. 
3.2 Učinkovito razmeščanje dejavnosti v naseljih z upoštevanjem 
lokacijskih 
možnosti in omejitev. 
3.3 Zagotavljanje zadostnih količin različnih stanovanj v urbanih naseljih. 

 
(4) Kvaliteten razvoj in privlačnost mest ter drugih naselij 

4.3 Zagotavljanje kvalitete bivalnega okolja z ustrezno in racionalno 
infrastrukturno opremljenostjo, z razvito mrežo gospodarskih in storitvenih 
dejavnosti ter dostopnostjo do družbene javne infrastrukture. 

 
 
Usmeritve za razvoj območij proizvodnih dejavnosti 
 
(1) V urbanih naseljih se omogoča zadostno ponudbo funkcionalno in tehnološko 
različnih infrastrukturno opremljenih površin za gospodarske dejavnosti, za 
industrijo, gradbeništvo, 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, zaledja kapitala 
ter znanja na področju visoke tehnologije in delovne sile, upošteva tudi 
prostorske kriterije, in sicer: optimalno povezavo z infrastrukturnim in 
energetskim omrežjem ter z drugo infrastrukturno opremljenostjo zaledja; 



 

 
32 

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. Zaradi zagotovitve 
gospodarske konkurenčnosti in delovnih mest se v središčih nacionalnega 
pomena razvija vsaj eno večjo ter mednarodno konkurenčno industrijsko cono in 
vsaj eno podjetniško cono malega gospodarstva ter tehnološke in industrijske 
parke, ki so dobro povezani z mednarodnimi terminali za kombinirani promet z 
železnico, avtocesto, pristaniščem, letališčem ter skladiščnimi conami.  
(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. Izkoristi se tudi 
bližino obstoječe infrastrukture, kot so pristanišče, letališče ter razpoložljivost 
električne energije večjih kapacitet in moči. Pri izbiri lokacije se preveri možnosti 
prenove in sanacije opuščenih industrijskih, komunalnih, prometnih in podobnih 
območij. Območja nekdanje industrije, ki izpolnjujejo prostorske, okoljske, 
infrastrukturne in druge pogoje sodobnih proizvodnih parkov, se ponovno 
usposobi 
za proizvodne namene. 
(7) Razmestitev proizvodnih dejavnosti ne sme poslabšati bivalnih in delovnih 
razmer v neposredni okolici in ne sme zmanjševati dostopnosti do drugih 
območij. 
 
SPRS zajema vsa področja razvoja. Poseben poudarek daje tudi kulturni krajini, 
kot pomembnemu elementu nacionalne identitete, ki pa ga nesmotrno 
načrtovanje gospodarskih con lahko zelo ogroža, saj se GC nemalokrat nahajajo 
na robu poselitve, kjer je stik naselij s kulturno krajino. 
 
V zvezi z gospodarskimi conami SPRS zavzema stališče, da se v primeru 
razpršene gradnje zgosti določena območja, ki vključujejo tudi gospodarske 
cone. 
 
Lokalno središče zagotavlja prebivalcem naselja in njegovega zaledja vsaj 
možnosti za vsakodnevno oskrbo, osnovno izobraževanje, informiranje in 
druženje. Na območjih z izrazito razpršeno poselitvijo se spodbuja razvoj 
lokalnega središča, ki zagotavlja ustrezno oskrbo in raven javnih funkcij. V 
naseljih, ki so zaposlitvena središča območij s posebnimi razvojnimi problemi. 
 

4.4.3 Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije (RRP LUR) 
 
Razvojni projekti v RRP LUR: 

– Dostopnost za kakovost življenja. 
– Ohranjena dediščina. 
– Kultura konkurenčna prednost regije. 
– Učinkovite komunalne storitve. 
– Podporne storitve za podjetništvo. 
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4.4.4 Ocena skladnosti 
 
Projekta Dostopnost za kakovost življenja in Učinkovite komunalne storitve sta 
skladna s tretjim ciljem SPRS (»Večja konkurenčnost slovenskih mest v 
evropskem prostoru«), saj bosta z aktivnostmi prispevala k razvoju con za 
proizvodne in storitvene dejavnost. K istemu cilju bo prispeval projekt Podporno 
okolje za podjetništvo, saj bo omogočal okolje za razvijanje con. To pa bo 
pripomoglo k večji konkurenčnosti mest. 
 
Četrti cilj SPRS se zavzema za kvalitetno bivalno okolje z vključevanjem kulturne 
dediščine in njeno varstvo, kar je skladno s projektom Ohranjanje dediščine in 
Kultura konkurenčna prednost regije, za zagotavljanje ustrezne vodooskrbe 
prebivalcev, kar je skladno s projektom Učinkovite komunalne storitve in za 
razvito mrežo gospodarskih in storitvenih dejavnosti ter dostopnostjo do 
družbene javne infrastrukture, kar je skladno s projektoma Dostopnost za 
kakovost življenja in Podporne storitve za podjetništvo. 
 

4.5 Infrastruktura 

4.5.1 Nacionalni program varstva okolja (NPVO) 
 
Osnovni cilj: 

– prispevati k visoki ravni kakovosti življenja in socialni blaginji državljanov 
z zagotavljanjem okolja, v katerem raven onesnaženosti ne učinkuje 
škodljivo na zdravje ljudi in okolje, in z vzpodbujanjem trajnostnega 
razvoja v mestih ter še posebej zagotoviti ukrepe za vzpostavitev dobrega 
stanja površinskih in podzemnih voda ter za trajnostno ravnanje in 
upravljanje z vodami, ki vključuje skrb za vodne bilance in za smotrno 
uporabo vode kot naravnega vira; 
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4.5.2 Strategija prostorskega razvoja Slovenije (SPRS) 
 
Cilji prostorskega razvoja Slovenije: 
 
(4) Kvaliteten razvoj in privlačnost mest ter drugih naselij 

4.3 Zagotavljanje kvalitete bivalnega okolja z ustrezno in racionalno 
infrastrukturno opremljenostjo, z razvito mrežo gospodarskih in storitvenih 
dejavnosti ter dostopnostjo do družbene javne infrastrukture. 
4.4 Zagotavljanje ustrezne vodooskrbe prebivalcem na celotnem območju 
Slovenije. 

 
(7) Povezanost infrastrukturnih omrežij z evropskimi infrastrukturnimi sistemi 

7.1 Vključenost in povezanost prometnih infrastrukturnih omrežij z 
evropskimi prometnimi koridorji. 
7.2 Povezanost elektro in drugih energetskih omrežij z omrežji sosednjih 
držav. 
7.3 Izboljšanje telekomunikacijskih omrežij z zagotavljanjem pokritosti 
celotnega omrežja ter navezovanje na mednarodna telekomunikacijska 
omrežja. 

 
(12) Varstvo okolja 

12.2 Zagotavljanje komunalne opremljenosti obstoječih in novih zemljišč 
za gradnjo (vodovod, kanalizacija, čistilne naprave, sistemi ogrevanja in 
klimatizacije). 
12.3 Racionalno ravnanje s komunalnimi in drugimi odpadki. 
 

4.5.3 Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije (RRP LUR) 
 
Razvojni projekti v RRP LUR: 

– Dostopnost za kakovost življenja. 
– Učinkovite komunale storitve. 
– Načrtovanje za zagotovitev kakovostnega življenjskega prostora. 

 

4.5.4 Pregled lokalnih programov varstva okolja (LPVO) 
 
Mestna občina Ljubljana 
 

- Ob močnem deževju prihaja do izlivanja viškov odpadnih vod iz 
kanalizacije v Ljubljanico, Mali Graben in Glinščico, zato je treba zgraditi 
zadrževalne bazene za meteorno vodo in sanirati prelivne robove.  

 
- Kanalizacijski sistem na območju MOL je neustrezen, saj na nekaterih 

območjih še ni zgrajen, velika težava obstoječih sistemov pa je njihova 
zastarelost in posledično izcejanje odpadnih vod. Pomanjkljiv je tudi 
nadzor nad priključenostjo obstoječih objektov in novogradenj na 
kanalizacijsko omrežje na območjih, kjer je to urejeno. Najbolj 
problematična so vodovarstvena območja, kjer odpadne vode iz 
nepriključenih objektov odtekajo neposredno v podtalje in onesnažujejo 
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podzemno vodo. Gradnja kanalizacijskega sistema ne sledi širjenju 
poselitvenih območij in razvoju dejavnosti na območju MOL.  

 

4.5.5 Ocena skladnosti 
 
Četrti cilj SPRS se zavzema za kvalitetno bivalno okolje z vključevanjem kulturne 
dediščine in njeno varstvo, kar je skladno s ciljem projektov Ohranjanje 
dediščine in Kultura konkurenčna prednost regije, za zagotavljanje ustrezne 
vodooskrbe prebivalcev, kar je skladno s projektom Učinkovite komunalne 
storitve in za razvito mrežo gospodarskih in storitvenih dejavnosti ter 
dostopnostjo do družbene javne infrastrukture, kar je skladno s projektom 
Dostopnost za kakovost življenja 
 
Razvojni projekt Dostopnost za kakovost življenja bo po eni strani prispeval k 
večji mobilnosti znotraj regije, po drugi pa bo s povezovanjem regije za 
mobilnost ljudi, storitev in blaga na evropske infrastrukturne sisteme omogočal 
njeno konkurenčnost, k temu pa teži sedmi cilj SPRS.  
 
Zadnji cilj SPRS se zavzema za zagotavljanje komunalne opremljenosti in 
racionalnega ravnanja s komunalnimi in drugimi odpadki, kar je skladno s 
projektom Učinkovite komunalne storitve. Cilj se zavzema tudi za vključenost 
varstva okolja v načrtovanje prostorskega razvoja, kar je skladno s cilji projekta 
Načrtovanje za zagotovitev kakovostnega življenjskega prostora, ki bo omogočal 
usklajeno načrtovanje v prostoru. 
 
Usmeritev SPVO:  

- urediti zadrževanje meteorne vode 
- posodobitev in razširitev kanalizacijskega sistema; posledično 

omejevanje/preprečevanje izcejanja vod v podtalje. 
 

4.6 Varstvo narave - zavarovana območja 
 

4.6.1 Nacionalni program varstva okolja (NPVO) 
 
Osnovni cilj: 

– zaščititi in ohraniti naravne sisteme, habitate, prosto živeče živalske in 
rastlinske vrste, s ciljem ustaviti izgubo biotske raznovrstnosti, genske 
pestrosti in nadaljnje degradacije tal; 

 
NPVO za območja NATURA 2000 podaja akcijski načrt ohranjanja biotske 
raznovrstnosti, ki bi se dosegel z upravljanjem omenjenih območij. Glavni cilj 
programa je predvsem ohranjanje biotske raznovrstnosti in zaustavitev upadanja 
le te do leta 2010. Poleg tega program skuša poskrbeti tudi za: 

- ohranitev oz. doseganje ugodnega stanja ogroženih vrst in habitatnih 
tipov 

- ohranitev oz. doseganje ugodnega stanja (obsega in kvalitete) 
habitatov vrst in habitatnih tipov, za katere so opredeljena območja, 
pomembna za ohranitev biotske raznovrstnosti (ekološko pomembnih 
območij, območij Natura 2000, Ramsarskih lokalitet) 
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- učinkovito in usklajeno ohranjanje narave v zavarovanih območjih z 
upravljavskimi načrti in drugimi ukrepi 

- dvig standarda vseh ravnanj z živalmi prostoživečih vrst 
- zagotovitev trajnostne rabe sestavin biotske raznovrstnosti ter 

sonaravno poseganje v naravo. 
 

4.6.2 Strategija prostorskega razvoja Slovenije (SPRS) 

 
Cilji prostorskega razvoja Slovenije: 
 
(10) Kulturna raznovrstnost kot temelj nacionalne prostorske prepoznavnosti 

10.1 Spodbujanje ohranjanja in razvoja kulturne raznovrstnosti kot osnove 
za kakovostno nacionalno prostorsko prepoznavnost, kvalitetno bivalno 
okolje in socialno vključenost. 
10.2 Zagotavljanje dostopnosti do dediščine in s tem povečanje 
identifikacijskih, vzgojnih in gospodarskih potencialov ter njena trajnostna 
raba. 

 
(11) Ohranjanje narave 

11.1 Spodbujanje ohranjanja biotske raznovrstnosti, naravnih vrednot in 
naravnih procesov kot bistvenih sestavin kakovostnega naravnega okolja. 
11.2 Zagotavljanje ustrezne vključitve biotske raznovrstnosti in naravnih 
vrednot v gospodarjenje z naravnimi viri in prostorom. 
11.3 Vzpostavitev omrežja posebnih varstvenih območij in zavarovanih 
območij. 

 
Usmeritve za ohranjanje narave  
 
SPRS  spoznava, da sta ohranjena biotska raznovrstnost in naravne vrednote 
pomemben del naravnih kakovosti krajine in zato naj se ohranjanje teh dosega s 
prostorskim razvojem, ki te kvalitete spoštuje in jih vključuje.  
 
Načrtovani prostorski razvoj in umeščanje posameznih dejavnosti naj bi 
zagotavljalo čim večjo vitalnost in ohranjenost območij z naravnimi kakovostmi. 
Vzpostavljajo naj se krajinske strukture, ki so pomembne za ohranjanje biotske 
raznovrstnosti in ugodno stanje habitatnih tipov. Z rabo prostora naj bi se 
zagotavljala vzpostavitev ali vzdrževanje ugodnega stanja vrst na območjih 
Natura 2000. Podobno se na antropogenih območjih, kjer so pomembne vrste za 
Evropsko skupnost, obenem pa je prisotna tudi kulturna dediščina oblikuje 
rešitve, ki omogočajo zadovoljivo ohranjanje omenjenih kakovosti. S 
preudarnostjo posegov naj bi se zagotovilo nemoteno odvijanje naravnih 
procesov in preprečiti fragmentacijo naravnih ekosistemov. Kadar posegi tega ne 
omogočajo je potrebno nadomestiti te površine in živalih zagotoviti optimalno 
prehajanje. Kjer je človekov vpliv na naravo majhen naj se tudi v bodoče ne 
spodbuja nove poselitve oziroma je dopustna iz obrambnih razlogov in v kolikor 
ne povzroča fragmentacije naravnih območij.  
 
SPRS podaja tudi usmeritve za varovanje podtalja in vegetacijo in ga strogo 
varuje v območjih nad gozdno mejo, v varovalnih gozdovih ali tam kjer bi posegi 
povzročili erozijo. V območjih s kmetijsko dejavnostjo naj se v čim večji meri 
dosega sožitje med človekom in naravo, v območjih naravnih kakovosti se sicer 
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dopušča prilagojene, nemnožične in neagresivne oblike turizma in rekreacije, ki 
pa ima infrastrukturo v poselitvenih območjih. V območjih koridorjev ogroženih 
vrst naj se omogoča neovirane prehode. S sočasno obravnavo zavarovanih 
območij in regionalnega razvoja naj se spodbujajo posebne oblike razvoja, ki bi 
vodile v skupne prostorsko razvojen rešitve. Podobno pa naj se v obmejnih 
območjih zagotavlja celovitost ekosistemov, njihovo povezanost in vključevanje 
v mednarodna omrežja in zavarovana območja. 
 

4.6.3 Sektorske okoljske politike in cilji 

 
ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE - Varstvene usmeritve za varstvo 
posebnih varstvenih območij – Natura 2000 
 
Usmeritve Zavoda RS za varstvo narave so v veliki meri podobne tistim iz NPVO 
in SPRS, le da v veliko večji meri predvidevajo posege in dejavnosti  z ozirom na 
življenjske faze rastlin in živali. Tako poleg ohranjanja naravne razširjenosti 
habitatnih tipov, rastlinskih in živalskih vrst, ohranjanja ustreznih lastnosti 
abiotskih in biotskih sestavin habitatnih tipov, naravnih procesov, ohranja zlasti 
tiste dele habitata, ki se odvijajo najpomembnejše življenjske faze – mesta za 
razmnoževanje, skupinsko prenočevanje, prezimovanje, selitev in 
prehranjevanje živali. Posegi in dejavnosti naj ohranjajo povezanost habitatov 
populacij in omogočajo njihovo ponovno povezanost v kolikor je bila ta 
prekinjena. 
Da se slednje usmeritve res v čim večji meri prilagajajo življenjskim ciklom živali 
je izjemnega pomena tudi čas izvajanja posegov. Poseganje ali opravljanje 
dejavnosti naj tako v čim manjši možni meri sovpada z obdobji, ko živali 
potrebujejo mir ali se ne morejo umakniti – z obdobji razmnoževalnih aktivnosti, 
vzrejanja mladičev, razvoja negibljivih ali slabo gibljivih razvojnih oblik in 
prezimovanja. Rastlinam naj se omogoča semenjenje, naravno zasajevanje in 
druge oblike razmnoževanja. 
Prav tako naj se na območja Natura 2000 ne vnaša žival in rastlin tujerodnih vrst 
ali gensko spremenjenih organizmov. 
  

4.6.4 Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije (RRP LUR) 

 
Vodilna misel pri upravljanju okolja v Ljubljanski urbani regiji je , da je 
Ljubljanska urbana regija somestje, prepleteno z naravo.  Izvesti je potrebno 
ukrepe, ki bi poskrbeli za večjo dostopnost, saj le-ta viša kakovost 
življenja(dostopnost- razvita prometna mreža in razvita mreža naravno in 
kulturno pomembnih območij), ohraniti je treba dediščino in zagotoviti 
kakovostni življenjski prostor.  Med naštetimi prioritetami je tudi vzpostavitev 
ekološke in kulturne mreže, kamor sodi varovanje vodnih virov, učinkovito 
prostorsko načrtovanje, varovanje naravnih vrednot in razvoj možnosti za 
rekreacijo in šport. Nekaj aktivnosti je bilo začetih za povezovanje na področju 
prostorskega načrtovanja, začete pa so bile tudi aktivnosti za zavarovanje Barja 
in Kamniško-Savinjskih Alp. Začet je bil projekt kolesarskih poti in pešpoti, ki 
sodi k zagotavljanju dostopnosti ekološko in kulturno pomembnih območij.  
Analizirali so tudi stanje okolja v LUR-u. Prednosti prostora so da je kljub 
relativno veliki urbaniziranosti regije, okolje izven glavnih centrov okolje še dokaj 
ohranjeno. Pomembno je tudi, da je mogoče v zelo hitrem času priti v naravo, 
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medtem ko druge sestavine okolja (predvsem hrup, stanje zraka) v večjih 
naseljih nista najboljša. Med slabosti se šteje stihijska poselitev, ki se ne glede 
na zakonodajo v regiji še vedno pojavlja, zaradi česar so vedno večji pritiski za 
urbanizacijo podeželja. V LUR-u se pojavlja priložnost oblikovanja somestja- 
mrežaste strukture urbanih in zelenih površin, ki si tudi delijo posamezne 
funkcije. Za čim večjo ohranitev okolja bo potrebno sodelovanje med občinami 
pri usklajenem načrtovanju v prostoru tako za zagotovitev primernih površin za 
stanovanjsko gradnjo kot tudi za zagotovitev učinkovitega javnega prevoza. 
 
Regionalni razvojni projekti v RRP LUR 
 

- Ohranjena dediščina. 
- Kultura konkurenčna prednost regije. 
- Načrtovanje za zagotovitev kakovostnega življenjskega prostora. 

 

4.6.5 Strateški program Mestne občine Ljubljana 

 
Vizija je, da je Ljubljana zelena prestolnica Evrope. Ljubljana ima veliko prednost 
pred drugimi evropskimi prestolnicami, saj jo obdaja bolj ali manj ohranjeno 
naravno okolje. V samo mestno jedro se zajedata gozdni površini, ki sta velik 
rekreacijski potencial, obenem pa ugodno vplivata na mestno klimo.  
 
Glavni okoljski cilji so povečanje zavarovanih območij, ohranjanje raznovrstnosti 
in naravnih vrednot in povečati zelene javne površine. Sprejeti so tudi sistemski 
ukrepi, kamor sodijo odlok o zavarovanju naravnih vrednot lokalnega pomena, 
odlok o zelenih javnih površinah, odlok o gozdu s posebnim namenom(mestni 
gozd), izdelava strategije mestnih zelenih površin in vzpostavitev učinkovitega in 
strokovnega upravljana z zelenimi javnimi površinami.  
 
Operativni cilji so trajno ohranjati biotsko raznovrstnost in naravne vrednote 
lokalnega pomena ter zaustaviti njihovo upadanje do leta 2010 in ohranjanje 
obstoječih in vzpostavljanje novih zelenih javno dostopnih površin ter njihovo 
ustrezno upravljanje.  
Strateški načrt MOL-a ugotavlja, da je v sami občini nekaj evropsko pomembnih 
posebnih vrednot: 

- krajinski parki Zajčja Dobrava, Polhograjski dolomiti, Tivoli, Rožnik in 
Šišenski hrib z naravnima rezervatoma Mali Rožnik in Mostec; 

- ekološko pomembna območja Ljubljansko barje, Šmarna gora, Sava od 
Medvod do kresnic, Rakovnik, Vevče in Rašica- Dobeno- Gobavica. 

 

4.6.6 Pregled lokalnih programov varstva okolja (LPVO) 

 
V tem poglavju podajamo stanje v občinah na področju naravnih danosti in 
povzetke usmeritev, vizij, strategij, razvojnih programov ter ukrepov, ki se 
nanašajo na posamezno občino na področju naravnih danosti in varovanja 
narave. 
   
Borovnica 
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Območje Natura 2000 zavzema velik del občine, kar pomeni določene razvojne 
omejitve. Vzpostavitev krajinskega parka Ljubljansko barje bo pomenila 
določene razvojne omejitve. Na Ljubljanskem barju so večinoma kmetijske 
površine. Skozi občino Borovnica ne poteka nobena pomembnejša cestna 
povezava, zato je za povečanje turističnega obiska potrebno poskrbeti za večjo 
prepoznavnost območja. 
 
Brezovica 
Območje Natura 2000 zavzema 87 % površine občine Brezovica (južno od 
avtoceste). Z razvojnega vidika je omenjeno območje zelo problematično. Zaradi 
vzpostavitve območja Natura 2000 in krajinskega parka Ljubljansko barje je, 
oziroma bo, pri načrtovanju dejavnosti v prostoru potrebno upoštevati določene 
omejitve. Omenjena območja varovanja narave bo potrebno upoštevati pri 
umestitvi poslovne cone v prostor. V občini so mnenja, da je sicer Ljubljansko 
barje potrebno zavarovati. Občina Brezovica se zavzema za dele naselij, ki 
segajo na bodoče zavarovano območje. 
 
Dobrova 
Velik razvojni problem občine Dobrova – Polhov Gradec je krajinski park 
Polhograjski dolomiti. Omenjeni park je bil razglašen leta 1974, vendar 
strokovne podlage še do sedaj niso bile narejene. Tako na hribovitem območju, 
ki je v osnovi območje z številnimi omejevalnimi dejavniki za razvoj, velja 
omejevalna zakonodaja. Krajinski park Polhograjski dolomiti segajo na območje 
več občin, med katerimi ne potekajo dogovarjanja za rešitev omenjenega 
problema. Vzpostavitev območij Natura 2000 ni problematična, saj so zavarovani 
habitati netopirjev in rastišča Blagajevega volčina.  
 
Grosuplje 
Območje Natura 2000 pomeni omejitve pri načrtovanju dejavnosti v prostoru. 
Opredelitev območij Natura 2000 je nestrokovna in onemogoča razširitev naselja 
in obrtno industrijske cone. Ustanavlja se krajinski park Radensko polje (kraško 
polje). 
 
Ig 
Območje Natura 2000 zavzema 82 % površine občine Ig. Zaradi vzpostavitve 
omenjenega območja so pri načrtovanju dejavnosti velike omejitve. Prav tako bo 
na območju občine Ig vzpostavljen krajinski park Ljubljansko barje, kar bo 
prineslo še dodatno omejitve. Načrtovana je gradnja novega hipodroma za 
mednarodne dirke. Hipodrom na Vrbljenem je premajhen, hkrati je tudi na 
območju varovanja narave. Nov hipodrom meji na območje Natura 2000, po 
dopolnilu Natura 2000 s strani evropske komisije, pa je celo na njej- ogroža 
habitat metulja Barjanskega okarčka. 
 
Komenda 
Čez območje Natura 2000 poteka magistralni plinovod, zaradi česar je bil izražen 
dvom o upravičenosti vzpostavitve tovrstnega območja. Zraven območja Natura 
2000 se nahaja Poslovna cona Komenda, katera vpliva na 5 % njegove površine. 
Občina Komenda je za ohranjanje habitata jelše morala zgraditi zadrževalnik 
vode. Vodo je potrebno prečrpavati in zagotavljati zadostno vlažnost habitata. 
Omenjeno je stalo 3,5 mio €. Izražena je bila kritika na državo zaradi predolgega 
trajanja postopkov pridobitve soglasij. Izražen je bil tudi dvom o upravičenosti 
zavarovanja omenjenega habitata jelš. 
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Logatec 
Območje Natura 2000 se nahaja na robu občine Logatec. Z vidika načrtovanja 
dejavnosti le-to ni konfliktno. Pri rekonstrukciji ceste (v sklopu izgradnje 
obvozne ceste, ki bi preusmerila tranzitni promet iz smeri Idrije in Žirov) se bi 
moralo odstraniti nekaj dreves Napoleonovega drevoreda. Drevored 
Napoleonovih lip je zavarovan z odlokom o razglasitvi lip za spomenik 
zavarovane narave, v katerem je navedeno, da je potrebno za posege pridobiti 
tudi soglasje inštitucije za varstvo narave.  
 
Moravče 
Območje Natura 2000 zavzema vzhodni del občine Moravče (Peče, Križate), ki 
meji na občino Zagorje. Območje Natura 2000 (vrsta metulja »črtasti 
medvedek«) je tudi v bližini naselja Moravče. Težava je, ker je v Moravčah 6 
kamnolomov, na območju Nature 2k tudi eden (Križate). Ministrstvo je podjetju 
Termit dalo soglasje k sanaciji kamnolomov, občina pa je proti tem posegom, ker 
sanacija poteka na sporen način(tovornjaki povzročajo veliko prahu ipd.),  poleg 
tega pa obstaja sum, da podjetje tu odlaga industrijske odpadke številnih 
podjetij(npr. papirnica Vevče Te-To Ljubljana, Tisa). 
 
Vrhnika 
Zaradi območja Natura 2000 je ogrožen projekt vzpostavitve severne obvozne 
ceste. Projekt je izrednega pomena, saj bi obvoznica razbremenila prometno 
gnečo na Tržaški cesti. Pojavljajo se dvomi o upravičenosti oziroma ažurnosti 
obstoja območja Natura 2000, katerega bi sekala severna obvoznica. Obvoznica 
bi sekala območje Natura 2000 predlagana s strani EC, za katerega ni mogoče 
dobiti strokovnih podlag. Območje leži ob avtocesti, industrijski coni, naseljih.  
 

4.6.7 Skladnost ciljev 
 
V regiji je veliko ohranjenih spomenikov premične in nepremične kulturne 
dediščine, ki jih velja ustrezno urediti in jim nameniti ustrezno rabo, ki bo 
omogočala vzdrževanje in ohranitev kulturne dediščine v regiji. 
Poleg kulturne dediščine pa je v regiji veliko območij, ki zaradi svoje naravne 
vrednosti, poleg rabe, zahtevajo tudi varovanje. S sodobnim varovanjem 
naravnih vrednot bo regija vzdrževala naravna območja, poleg tega pa bo z 
zavarovanjem naravnih vrednosti vzpostavljenih nekaj novih poslovnih 
priložnosti. Poselitev, gospodarski razvoj in infrastrukturo pa bo skušala usmeriti 
v tista območja, ki so z vidika ohranjanja naravnih in kulturnih potencialov manj 
pomembna. 
V regiji je poleg Barja in Kamniško - Savinjskih Alp še precej območij (Iški 
Vintgar, Borovniški pekel, Radensko polje, Sava, Šmarna gora-Grmada, 
Polhograjski dolomiti, Bistra, Mlake, Rašica), ki zahtevajo takojšnjo pozornost in 
jih je potrebno zavarovati, spadajo v program malih zavarovanj. Pri zavarovanih 
območjih je potrebno izvesti načrt upravljanja, urediti infrastrukturo za obisk in 
poskrbeti za promocijo. Še posebej pomembno je zagotoviti sodelovanje med 
posameznimi občinami. 
Prednostni usmeritvi pri zavarovanju naravnih vrednot sta zavarovanje 
Ljubljanskega barja in Kamniško-Savinjskih Alp. Tu gre predvsem že za sedaj 
boljšo ekološko mrežo, prepoznavnost in dostopnost. Prihaja do neskladnosti z 
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nacionalnim programom varstva okolja, kjer regijski park Kamniško- Savinjske 
Alpe ni predviden; predvideva se le ustanovitev parka Ljubljansko barje. 
 
Usmeritev SPVO: preveriti podlage na osnovi katerih so bila opredeljena sedanja 
območja Natura2000 ter evidentirati stanje povsod tam, kjer se predlaga nova 
območja Natura2000. 
 

4.7 Rekreacija 
 
Strategija prostorskega razvoja Slovenije opredeljuje naslednje cilje 
povezane z razvojem rekreacijskih dejavnosti: 

 Usmerjanje dejavnosti v prostoru na način, da ustvarjajo največje pozitivne 
učinke za prostorsko uravnotežen in gospodarsko učinkovit razvoj, socialno 
povezanost in kakovost naravnega in bivalnega okolja. 

 Zagotavljanje racionalne rabe prostora in varnosti prebivalstva z ustreznim 
načrtovanjem, večnamensko rabo in povezovanjem sektorjev. 

 Spodbujanje funkcijske in infrastrukturne povezanosti mest in drugih naselij. 
 Učinkovito razmeščanje dejavnosti v naseljih z upoštevanjem lokacijskih 

možnosti in omejitev. 
 Varna, socialno pravična, vitalna, zdrava in urejena mesta ter druga naselja. 
 Zagotavljanje kvalitete bivalnega okolja z ustrezno in racionalno 

infrastrukturno opremljenostjo, z razvito mrežo gospodarskih in storitvenih 
dejavnosti ter dostopnostjo do družbene javne infrastrukture. 

 Izkoriščanje prostorskega potenciala podeželja za razvoj raznolikih 
gospodarskih dejavnosti na podeželju. 

 Dopolnjevanje funkcij mesta in podeželja z razvojem dopolnjujočih 
dejavnosti. 

 Usmerjanje prostorskega razvoja izven območij, ki jih ogrožajo naravne ali 
druge nesreče. 

 Preusmerjanje obstoječih dejavnosti izven območij, ki so ogrožena zaradi 
naravnih ali drugih nesreč, oziroma izboljševanje zaščite pred posledicami 
naravnih in drugih nesreč. 

 Zagotavljanje dostopnosti do dediščine in s tem povečanje identifikacijskih, 
vzgojnih in gospodarskih potencialov ter njena trajnostna raba. 

 
Cilji, opredeljeni v Nacionalnem programu varstva okolja, neposredno ne 
omenjajo rekreacijskih dejavnosti. Med osnovnimi cilji NPVO je zapisano, da je 
treba prispevati k visoki ravni kakovosti življenja in socialni blaginji državljanov z 
zagotavljanjem okolja, v katerem raven onesnaženosti ne učinkuje škodljivo na 
zdravje ljudi in okolje, in z vzpodbujanjem trajnostnega razvoja v mestih ter še 
posebej zagotoviti ukrepe za vzpostavitev dobrega stanja površinskih in 
podzemnih voda ter za trajnostno ravnanje in upravljanje z vodami, ki vključuje 
skrb za vodne bilance in za smotrno uporabo vode kot naravnega vira. 
 
Ekonomska politika varstva okolja mora temeljiti na spodbujanju dolgoročnega 
trajnostnega družbenega gospodarskega razvoja. Najti je potrebno način, ki bo 
sprejemljiv za integralen razvoj vseh gospodarskih dejavnosti sodobne družbe, 
kot so industrija, promet, kmetijstvo, gozdarstvo, turizem, rekreacije in druge, 
skladno s tem pa mora biti poseg človeka v okolje sprejemljivega obsega, tako 
da bo omogočen obstoj in razvoj v skladu s trajnostnimi načeli varstva okolja 
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oziroma trajnostno porabo naravnih dobrin. Za dosego tega cilja je potrebno 
okoljevarstvene vidike integrirati v gospodarski proces. 
 
Pri pripravi in izvajanju predpisov, strategij, programov in drugih dokumentov, ki 
določajo rabo naravnih dobrin, urejanje prostora, upravljanja z vodami, 
regionalni razvoj, energetika, promet, razvoj turizma, je bistveno vključevanje 
skrbi za ohranjanje narave. Za zagotovitev varstvenih ukrepov in ustrezne 
količine finančnih sredstev zanje je bistven stalen dialog s sektorjema kmetijstva 
in gozdarstva. 
 
Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije področje 
rekreacije opredeljuje v naslednjih ciljih: 

 Razvoj človeških virov in gospodarstva, ki bo zagotovil dolgoročno 
blagostanje v regiji in konkurenčnost v svetu.  

 Povezovanje ljudi in ohranjanje narave v regiji ter zagotavljanje vrhunske 
kakovosti bivanja in dela v celotni regiji, kjer bo pričakovana življenjska doba 
večja od povprečja v Evropski uniji. 

 Zmanjševanje notranjih razlik v območju regije. 
 Ohranitev naravnih vrednot in kulturne dediščine kot kakovosti življenjskega 

prostora skozi trajnostno rabo. 
 Z usklajenim načrtovanjem več sektorjev v prostoru in izvedbo začrtanih 

programov doseči kakovostne pogoje za delo in življenje v regiji. 
 Zagotoviti enake možnosti za razvoj in družbeno vključevanje vseh družbenih 

skupin. 
 Povečati dostopnost do informacij skozi rabo sodobnih tehnologij. 
 

4.7.1 Kolesarjenje  

4.7.1.1 Nacionalni program varstva okolja (NPVO) 
 
Osnovni cilji: 
 
 poudariti podnebne spremembe kot pomembni izziv v naslednjih letih in 

zmanjšati emisije toplogrednih plinov ter tako prispevati k dolgoročnemu cilju 
stabiliziranja koncentracij toplogrednih plinov v ozračju, kakor tudi zmanjšati 
emisije snovi, ki povzročajo tanjšanje ozonskega plašča; 

 zaščititi in ohraniti naravne sisteme, habitate, prosto živeče živalske in 
rastlinske vrste, s ciljem ustaviti izgubo biotske raznovrstnosti, genske 
pestrosti in nadaljnje degradacije tal; 

 prispevati h visoki ravni kakovosti življenja in socialni blaginji državljanov z 
zagotavljanjem okolja, v katerem raven onesnaženosti ne učinkuje škodljivo 
na zdravje ljudi in okolje in s pobudo trajnostnega razvoja v mestih; 

 

4.7.1.2 Strategija prostorskega razvoja Slovenije (SPRS) 
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Cilji prostorskega razvoja Slovenije: 
 
(2) Razvoj policentričnega omrežja mest in drugih naselij 

2.2 Spodbujanje funkcijske in infrastrukturne povezanosti mest in drugih 
naselij. 
2.3 Zagotavljanje povezanosti urbanih naselij in njihovih zaledij z 
učinkovitejšo mobilnostjo, podprto z javnim potniškim prometom. 
 

 
Splošna izhodišča prostorskega razvoja Slovenije 
 
Prostorska strategija upošteva zahteve po zagotavljanju in varstvu kakovosti 
okolja. Ohranjanje narave, varstvo prostorske identitete in kulturne dediščine ter 
varstvo in izboljšanje kvalitete bivalnega in delovnega okolja so temeljne 
razvojne zahteve, ki jih prostorska strategija vključuje kot sestavni del 
usmerjanja prostorskega razvoja. 
Med prioritetnimi cilji prostorskega razvoja Slovenije (SPRS) je povezan in 
usklajen razvoj prometnega in poselitvenega omrežja ter izgradnja gospodarske 
javne infrastrukture. Omrežja kolesarskih poti in pešpoti se razvija v povezavi z 
ekološko naravnano turistično ponudbo ter zaradi omogočanja zdravega 
telesnega gibanja prebivalstva. Na lokalni ravni se z omrežjem javnega 
potniškega prometa in kolesarskimi potmi povezuje obmestna naselja med seboj 
in z mestom. Znotraj vplivnih območij urbanih naselij in med njimi se na vseh 
poseljenih območjih zagotavlja dobro dostopnost do javnih funkcij z javnim 
potniškim prometom. Podpira in razširja se predvsem javni potniški promet, daje 
prednost kolesarjem in pešcem, avtomobilski promet pa zmanjšuje in z 
organiziranim parkiranjem ustavlja na robu centralnih površin. 
- Zasnovo kolesarskega omrežja tvori omrežje državnih daljinskih in glavnih 

kolesarskih povezav, ki povezujejo urbana središča in turistična naselja. 
- 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. 

- 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 JPP in parkirne površine za motorna vozila. 

 

4.7.1.3 Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije; razvojni 
projekti v RRP LUR 

 
Cilji, ki izhajajo iz Regionalnega razvojnega programa LUR so ohranitev naravnih 
vrednot in kulturne dediščine kot kakovosti življenjskega prostora skozi 
trajnostno rabo; v okviru tega je treba pripraviti mrežo sprehajalnih in 
kolesarskih poti po kulturnih in naravnih zanimivostih LUR.  
 
Usmeritev SPVO: 
Za vzpostavitev omrežja rekreacijskih kolesarskih poti je smiselno izkoristiti čim 
več ustreznih poljskih poti, gozdnih cest, rečnih nasipov, opuščenih tras ali 
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nekategoriziranih cest. Izven naselij je kolesarjenje smiselno usmerjati na manj 
prometne ceste, ki jih je potrebno preurediti in jih ustrezno opremiti s potrebno 
signalizacijo. Samostojne, ločene površine za kolesarje omogočajo večjo 
prometno varnost in porast uporabe kolesa. V okolici turističnih krajev, kjer se 
pričakuje več kolesarjev je pomembno urediti kolesarske poti. 
 

4.7.2 Obvodna rekreacija 

4.7.2.1 Nacionalni program varstva okolja (NPVO) 
 
Osnovni cilji zapisani v NPVO (Resoluciji o nacionalnem programu varstva 
okolja) so: 

- poudariti podnebne spremembe kot pomembni izziv v naslednjih letih in 
zmanjšati emisije toplogrednih plinov ter tako prispevati k dolgoročnemu 
cilju stabiliziranja koncentracij toplogrednih plinov v ozračju, kakor tudi 
zmanjšati emisije snovi, ki povzročajo tanjšanje ozonskega plašča; 

- zaščititi in ohraniti naravne sisteme, habitate, prosto živeče živalske in 
rastlinske vrste, s ciljem ustaviti izgubo biotske raznovrstnosti, genske 
pestrosti in nadaljnje degradacije tal; 

- prispevati k visoki ravni kakovosti življenja in socialni blaginji 
državljanov z zagotavljanjem okolja, v katerem raven onesnaženosti ne 
učinkuje škodljivo na zdravje ljudi in okolje, in z vzpodbujanjem 
trajnostnega razvoja v mestih ter še posebej zagotoviti ukrepe za 
vzpostavitev dobrega stanja površinskih in podzemnih voda ter za 
trajnostno ravnanje in upravljanje z vodami, ki vključuje skrb za vodne 
bilance in za smotrno uporabo vode kot naravnega vira; 

- ravnanje z odpadki in poraba obnovljivih in neobnovljivih naravnih virov, 
ki omogočajo trajnostno proizvodnjo in potrošnjo, pripomorejo k 
zmanjševanju onesnaženja okolja in porabe energije tako, da ne preseže 
nosilne zmogljivosti okolja. 

 

4.7.2.2 Strategija prostorskega razvoja Slovenije (SPRS) 
 
Strategija prostorskega razvoja Slovenije pravi, da se z načrtnim 
ohranjanjem zelenih površin ter urejanjem rekreacijskih območij vzdržuje 
razmerje med urbanim in naravnim prostorom. V zaledju mesta se izkoristi 
možnosti sočasne namembnosti rekreacijskih površin s kmetijskimi in gozdnimi 
zemljišči. Pred spremembo namembnosti se zavaruje tiste zelene in odprte 
površine, ki so ključne za zeleni sistem mesta zlasti v ekološkem in socialnem 
smislu. 
 
Vodne in obvodne površine v naselju se približa naselju z izboljšavo obvodnih 
površin, urejenimi pešpotmi, ozelenitvami, ustvarjanjem mikroambientov, 
manjših parkov, igrišč ipd. 
 
Na vodovarstvena območja se usmerja dejavnosti, ki omogočajo prostorski 
razvoj in skladno z vodovarstvenim režimom ne ogrožajo kvalitete vodnih virov. 
Na obstoječih urbaniziranih ali kmetijskih območjih se v primeru ogroženosti 
vodnih virov uvaja ukrepe aktivne zaščite in umetnega bogatenja podzemne 
vode. 
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Vode se izkorišča za oskrbne, gospodarske in turistično-rekreacijske namene, pri 
čemer se zagotavlja njihovo varstvo v smislu trajne ohranitve kemijskega in 
ekološkega stanja ter obnovljivosti naravnega vira ter varstva ekološkega, 
krajinskega in doživljajskega pomena voda v krajini. V okviru priprave 
prostorskih aktov se zagotavlja njihovo celovito obravnavo po povodjih in 
porečjih.  
 
Za rekreacijo se skladno s prostorskimi možnostmi in omejitvami namenja 
zgornje dele Save, Krko, Ljubljanico, druge manjše reke, jezera, jezera 
antropogenega izvora, nastala z zajezitvami ali zaradi rudarjenja. Med 
rekreacijska območja na vodah z ustrezno kvaliteto vode se lahko uvrsti 
območja, kjer je mogoče organizirati oblike dostopa, ki ne pomenijo 
spreminjanja morfoloških značilnosti voda in kjer rekreacijska raba voda ni v 
nasprotju z ranljivostjo vodnih ekosistemov, kulturnih in doživljajskih značilnosti 
vodnih in obvodnih krajin. 
 

4.7.2.3 Državni razvojni program DRP 2007 – 2013 
 
Državni razvojni program kot glavni cilj na področju voda opredeljuje 
doseganje dobrega stanja voda in drugih z vodami povezanih ekosistemov, 
zagotavljanja varstva pred škodljivim delovanjem voda, ohranjanje in 
uravnavanje vodnih količin in spodbujanje trajnostne rabe voda, ki omogoča 
različne vrste rabe voda ob upoštevanju varstva razpoložljivih virov in njihove 
kakovosti. 
 

4.7.2.4 Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije; razvojni 
projekti v RRP LUR 

 
Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2007-2013 
ugotavlja, da so turistično-rekreacijski potenciali podeželja premalo izkoriščeni. 
Cilje regije na področju vodne rekreacije lahko strnemo v naslednje točke: 

- varovanje vodnih virov, 
- mreža vodnih poti 

 
Usmeritev SPVO: Za LUR je značilna razvejana mreža vodotokov. 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 v LUR. Številni 
vodotoki, Sava, Kamniška Bistrica, Pšata, sistem Ljubljanice, Šujica, Rašica 
pogosto poplavljajo in so v bližini naselij in kmetijskih zemljišč regulirani ali 
meliorirani.  
 
Večina onesnaženja vodotokov prihaja iz točkovnih virov, kot so izpusti 
komunalnih in industrijskih odpadnih voda ter spiranja z urbaniziranih površin. K 
onesnaževanju voda z gnojenjem in uporabo fitofarmacevtskih sredstev prispeva 
tudi kmetijstvo. Manjše količine organske mase se zaradi samočistilne 
sposobnosti vodotokov razgradijo brez večjega vpliva na njegovo kakovost, če 
pa količina onesnaženja presega samočistilno sposobnost vodotoka, lahko pride 
do večjega onesnaženja vode. V zadnjih letih se kakovost rek počasi izboljšuje 
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predvsem zaradi zmanjšanja količin neprečiščenih odplak in izboljšanja sistemov 
čiščenja odpadne vode. 
Na območju LUR-a je 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.  
 
Sava, v katero se zlivajo največje reke območja, je dovolj vodnata, da 
onesnaženost pritokov v manjši meri vpliva na njeno kakovost. Kljub temu se 
njena kakovost poslabša dolvodno od sotočja z Ljubljanico in Kamniško Bistrico, 
ki sta v spodnjem toku v 3.-4. kakovostnem razredu. Za večji del vodotokov je 
sicer značilna visoka obremenitev z organskimi snovmi, kar vpliva na kisikove 
razmere. Razmere se še poslabšajo v času visokih temperatur ozračja in nizkih 
pretokov. Vodotoki so obremenjeni s spojinami dušika in fosforja, kar je 
posledica neurejene kanalizacije in neposrednih izlivov komunalne odpadne vode 
v vodotoke. Izgradnja čistilne naprave v Zalogu je vplivala na izboljšanje 
kemijskega stanja Ljubljanice v Zalogu in tudi na stanje Save v Dolskem.  
 
Sava, Ljubljanica, Kamniška Bistrica in Iška imajo velik rekreacijski potencial in 
privabljajo številne obiskovalce. Vendar pa je na področju vodne in obvodne 
rekreacije v regiji še vedno pomanjkljiva celovita ponudba in spremljajoča 
infrastruktura. Občine v regiji prepoznavajo velik pomen in potencial, ki ga ima 
voda in vodni pojavi. Občine Kamnik, Domžale in Trzin sodelujejo v projektu 
Kamniška Bistrica – zelena rekreacijska os. Mestna občina Ljubljana načrtuje 
večjo vlogo Save v rekreacijske namene, večji pomen bosta pridobili tudi reki 
Ljubljanica in Iščica, ki naj bi ponovno postali plovni reki. 
 
 

4.7.3 Kampiranje 

4.7.3.1 Nacionalni program varstva okolja (NPVO) 
 
Osnovni cilji: 

– poudariti podnebne spremembe kot pomembni izziv v naslednjih letih in 
zmanjšati emisije toplogrednih plinov ter tako prispevati k dolgoročnemu 
cilju stabiliziranja koncentracij toplogrednih plinov v ozračju, kakor tudi 
zmanjšati emisije snovi, ki povzročajo tanjšanje ozonskega plašča; 

– zaščititi in ohraniti naravne sisteme, habitate, prosto živeče živalske in 
rastlinske vrste, s ciljem ustaviti izgubo biotske raznovrstnosti, genske 
pestrosti in nadaljnje degradacije tal; 

– prispevati k visoki ravni kakovosti življenja in socialni blaginji državljanov 
z zagotavljanjem okolja, v katerem raven onesnaženosti ne učinkuje 
škodljivo na zdravje ljudi in okolje, in z vzpodbujanjem trajnostnega 
razvoja v mestih ter še posebej zagotoviti ukrepe za vzpostavitev dobrega 
stanja površinskih in podzemnih voda ter za trajnostno ravnanje in 
upravljanje z vodami, ki vključuje skrb za vodne bilance in za smotrno 
uporabo vode kot naravnega vira; 

– ravnanje z odpadki in poraba obnovljivih in neobnovljivih naravnih virov, 
ki omogočajo trajnostno proizvodnjo in potrošnjo, pripomorejo k 
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zmanjševanju onesnaženja okolja in porabe energije tako, da ne preseže 
nosilne zmogljivosti okolja. 

 
 
1. operativni program - akcijski načrt ohranjanja biotske raznovrstnosti 

- CILJI: Ohranjanje visoke stopnje biotske raznovrstnosti in zaustavitev 
upadanja biotske raznovrstnosti do leta 2010 

- UKREPI: Zavarovanje tistih območij, pomembnih za ohranjanje biotske 
raznovrstnosti, na katerih je treba zagotavljati številne in raznolike 
ukrepe, usmerjati ravnanja in nekatere dejavnosti (zlasti turizem in 
rekreacija) ter spodbujati povezovanje s kulturnimi programi in varstvom 
kulturne dediščine. 

 
 
Usmeritve SPVO 
 
Glede na to, da so za razvoj turizma in rekreacije najbolj privlačna ravno 
območja, ki so naravno najbolj ohranjena in pestra, bi bila načeloma zaželena 
tudi umestitev kampa v neposredno bližino oziroma celo v zavarovana območja 
narave, vendar je pri tem treba natančno opredeliti obseg in način posegov ter 
zagotoviti ustrezne varovalne mehanizme. Resolucija v tej točki omenja 
območja, v katerih se prednostno odvijajo aktivnosti za zavarovanje območij, od 
katerih je z območja LUR navedeno Ljubljansko barje. Barje je s stališča 
zavarovanja zahtevno območje, ker je glede na svojo pojavnost zanimivo za 
obiskovalce in zato možna turistična destinacija. Kljub navzkrižju interesov je 
mogoče  urejanje dejavnosti, seveda ob specifičnem in učinkovitem razvojnem 
varovanju. 
 

2. ekonomska politika varstva okolja 
- Ekonomska politika varstva okolja mora temeljiti na spodbujanju 

dolgoročnega trajnostnega družbenega gospodarskega razvoja. Najti je 
treba način, ki bo sprejemljiv za integralen razvoj vseh gospodarskih 
dejavnosti sodobne družbe, kot so industrija, promet, kmetijstvo, 
gozdarstvo, turizem, rekreacije in druge, skladno s tem pa mora biti poseg 
človeka v okolje sprejemljivega obsega, tako da bo omogočen obstoj in 
razvoj v skladu s trajnostnimi načeli varstva okolja oziroma trajnostno 
porabo naravnih dobrin. Za dosego tega cilja je potrebno okoljevarstvene 
vidike integrirati v gospodarski proces. 

 
3. nacionalni program varstva narave 

- Pri pripravi in izvajanju predpisov, strategij, programov in drugih 
dokumentov, ki določajo rabo naravnih dobrin, urejanje prostora, 
upravljanja z vodami, regionalni razvoj, energetika, promet, razvoj 
turizma, je bistveno vključevanje skrbi za ohranjanje narave. Za 
zagotovitev varstvenih ukrepov in ustrezne količine finančnih sredstev 
zanje je bistven stalen dialog s sektorjema kmetijstva in gozdarstva. 
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4.7.3.2 Strategija prostorskega razvoja Slovenije  
 
Cilji prostorskega razvoja Slovenije: 
 

- opredelitev pojma »prostorski potencial«: je zmogljivost ali zmožnost 
prostora za prostorski razvoj, ki zlasti omogoča ali spodbuja razvoj 
poselitve, infrastrukture, proizvodnih in oskrbnih dejavnosti ter rekreacije 
in turizma. 

 
Gradnja zunaj poselitvenih območij 
 
(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, tamkajšnjimi 
dominantami, topografskim položajem ter vedutami 

– možno je zagotoviti priključke na prometni in energetski sistem, 
neoporečno oskrbo s pitno vodo z zadostnimi kapacitetami ter odvajanje 
in čiščenje odpadnih voda glede na potrebe izvajanja turistično - 
rekreacijske dejavnosti in njenega vpliva na okolje. 

 
Zelene površine 
 
(2) Z načrtnim ohranjanjem zelenih površin ter urejanjem rekreacijskih območij 
se vzdržuje razmerje med urbanim in naravnim prostorom. V zaledju mesta se 
izkoristi možnosti sočasne namembnosti rekreacijskih površin s kmetijskimi in 
gozdnimi zemljišči. Pred spremembo namembnosti se zavaruje tiste zelene in 
odprte površine, ki so ključne za zeleni sistem mesta zlasti v ekološkem in 
socialnem smislu. 
 
Usmeritve za ohranjanje naravnih kakovosti  
 
(8) V območjih z naravnimi kakovostmi se dopušča prilagojene, nemnožične in 
neagresivne oblike turizma in rekreacije v naravnem okolju, pri čemer se 
turistično in rekreacijsko infrastrukturo praviloma zagotavlja v poselitvenih 
območjih. 
 
Območja počitniških hiš 
 
(1) Počitniške hiše so namenjene občasnemu ali prostočasnemu bivanju 
posameznikov in njihovih družin. Območja počitniških hiš se načrtuje v 
ambientalno privlačnih naravnih okoljih kot strnjena, racionalno parcelirana 
območja, ki so skladna z regionalno in lokalno arhitekturno, naselbinsko in 
krajinsko tipiko ter z varstvenimi usmeritvami. Podpirajo naj razvoj v odročnih, 
hribovitih območjih, zlasti razvoj turizma ter drugih prostočasnih dejavnosti. Po 
svoji pojavni obliki, načinu izgradnje, komunalni opremljenosti in bivanjski 
kakovosti se lahko razlikujejo od drugih oblik stanovanj, zaradi česar ne morejo 
prevzeti funkcije stalnega bivališča. 
 
Usmeritve SPVO 
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Določbe SPRS sicer konkretno ne omenjajo kampiranja, vendar pa je možno iz 
njih potegniti tudi smernice za ustanavljanje in gradnjo kampov. Strategija 
povzema usmeritve resolucije NPVO s tem, ko določa, da se pri gradnji  
rekreacijskih ali nastanitvenih objektov upošteva naravne razmere, oblikovno in 
prostorsko skladnost predvsem na ranljivejših območjih. Tudi določba o območjih 
počitniških hiš je lahko v prenesenem pomenu pomembna za gradnjo kampov, 
saj jih prav tako želimo umeščati v ambientalno privlačno okolje in prav tako je 
treba upoštevati varstvene usmeritve in racionalnost do okolja. In kot manjši 
poseg v okolje, kot je gradnja hiš, bi lahko kampi učinkovito podpirali razvoj 
odročnih krajev, ki bi na ta način ponujali drugačno turistično, občasno »življenje 
na deželi«. 
 

4.7.3.3 Državni razvojni program 2007 – 2013 
 
Državni razvojni program DRP 2007 – 2013 kot glavni cilj na področju voda 
opredeljuje doseganje dobrega stanja voda in drugih z vodami povezanih 
ekosistemov, zagotavljanja varstva pred škodljivim delovanjem voda, ohranjanje 
in uravnavanje vodnih količin in spodbujanje trajnostne rabe voda, ki omogoča 
različne vrste rabe voda ob upoštevanju varstva razpoložljivih virov in njihove 
kakovosti. 
 

4.7.3.4 Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije; razvojni 
projekti v RRP LUR 

 
»Turistično/rekreacijski potenciali podeželja so premalo izkoriščeni, slabo je 
informiranje potencialnih obiskovalcev.« Cilje regije na področju vodne rekreacije 
lahko strnemo v naslednje točke: 

- varovanje vodnih virov, 
- mreža vodnih poti 

 
Usmeritev SPVO  
 
Rekreativne dejavnosti je treba načrtovati/presojati tudi z vidiki izboljševanja 
zdravja. 
 

4.8 Energetika – obnovljivi viri energije; HE na Savi 

4.8.1 Nacionalni program varstva okolja (NPVO) 

 
Osnovni cilji: 

- poudariti podnebne spremembe kot pomembni izziv v naslednjih letih 
in zmanjšati emisije toplogrednih plinov ter tako prispevati k 
dolgoročnemu cilju stabiliziranja koncentracij toplogrednih plinov v 
ozračju, kakor tudi zmanjšati emisije snovi, ki povzročajo tanjšanje 
ozonskega plašča… 
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- zaščititi in ohraniti naravne sisteme, habitate, prosto živeče živalske in 
rastlinske vrste, s ciljem ustaviti izgubo biotske raznovrstnosti, genske 
pestrosti in nadaljnje degradacije tal… 

- ravnanje z odpadki in poraba obnovljivih in neobnovljivih naravnih 
virov, ki omogočajo trajnostno proizvodnjo in potrošnjo, pripomorejo k 
zmanjševanju onesnaženja okolja in porabe energije tako, da ne 
preseže nosilne zmogljivosti okolja… 

 
Operativni cilji:  

- podnebne spremembe:  12 % delež obnovljivih virov energije v celotni 
energetski oskrbi države do leta 2010;  Zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov za 8 % v obdobju 2008-2012 glede na leto 1986, med drugim z 
dosego  področnih ciljev; zmanjšanje emisij SO2, NOx, CO in prahu iz 
starih in obstoječih velikih kurilnih naprav in zagotavljanje, da skupne 
letne množine emisij iz vseh naprav ne bodo presežene… 

- zmanjšanje ogroženosti pred poplavami 
- dobro stanje voda do 2015 

 

4.8.2 Strategija prostorskega razvoja Slovenije  
 
Cilji prostorskega razvoja Slovenije: 
 
(8) Preudarna raba naravnih virov 

8.1 Varčna in večnamenska raba tal in virov. 
8.2 Smotrna raba prostora za urbanizacijo in nadzor nad širjenjem urbanih 
območij. 
8.3 Ohranjanje pridelovalnega potenciala tal za kmetijsko rabo. 
8.4 Uravnotežena oskrba z mineralnimi surovinami. 
8.5 Razmeščanje dejavnosti tako, da se zagotovi ravnovesje med 
možnostmi oskrbe in potrebami po vodi. 
8.6 Spodbujanje rabe obnovljivih virov, kjer je to prostorsko sprejemljivo. 

 
 

- Zahteve po zagotavljanju in varstvu kakovosti okolja. Ohranjanje narave, 
varstvo prostorske identitete in kulturne dediščine ter varstvo in 
izboljšanje kvalitete bivalnega in delovnega okolja so temeljne razvojne 
zahteve, ki jih prostorska strategija vključuje kot sestavni del usmerjanja 
prostorskega razvoja. 

- Naravne procese, ki lahko ogrožajo poselitev in človekove dejavnosti, se 
obvezno upošteva kot omejitev pri načrtovanju rabe in dejavnosti v 
prostoru. 

 
 
 
Usmeritve za proizvodnjo električne energije 
 
(1) Za pridobivanje električne energije se prioritetno obnavlja, posodablja, 
ekološko sanira oziroma nadomešča obstoječe proizvodne enote z novejšimi in 
učinkovitejšimi proizvodnimi objekti. 
(2) Pri nadaljnjem razvoju proizvodnje električne energije se načrtuje objekte za 
rabo obnovljivih virov energije kot so veter, geotermalna energija in drugi, z 
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upoštevanjem učinkovitosti izbranega sistema in prostorske, okoljske ter 
družbene sprejemljivosti. 
(3) Proizvodnja električne energije se prvenstveno ohranja v obstoječih 
hidroelektrarnah na reki Dravi, Savi in Soči, ki se jih s permanentnim 
vzdrževanjem, saniranjem, posodabljanjem in optimiranjem izrabe energetskega 
potenciala, prilagaja potrebam slovenskega elektroenergetskega sistema. 
Gradnja novih hidroelektrarn se načrtuje na reki Savi. Morebitno hidroenergetsko 
izrabo zgornjega dela reke Mure se preveri v sklopu celostne rešitve za sanacijo 
poglabljanja njenega dna. Rešitve se prilagodi morebitnim drugim rabam vode 
ob upoštevanju ohranjanja biotske raznovrstnosti. Za zagotavljanje vršne 
energije se preveri izgradnjo črpalnih hidroelektrarn ob rekah Dravi, Savi in Soči. 
 

4.8.3 Sektorji 

4.8.3.1 Energetski zakon (EZ, 1999) 
 
Z energetsko politiko se zagotavlja: 

– zanesljivo in kakovostno oskrbo z energijo  
– načrtno diverzifikacijo različnih primarnih virov energije… 
– spodbujanje izrabe obnovljivih virov energije,  
– zagotavljanje prednosti učinkoviti rabi energije in izkoriščanju obnovljivih 

virov energije pred oskrbo iz neobnovljivih virov energije…  
 

4.8.3.2 Resolucija o nacionalnem energetskem programu (ReNEP, 2004) 
 
Problem odvisnosti od zunanje oskrbe z energijo naj bi se po predlogih Zelene 
knjige v EU reševal predvsem z diverzifikacijo energetskih virov in območij 
dobaviteljev. 
 

- Cilj strategije oskrbe Republike Slovenije z električno energijo je 
ekonomsko upravičena raba OVE. 

- Cilj je povečati delež električne energije iz OVE s 14% leta 1997 na 22% 
do leta 2010…  

- Republika Slovenija je po bilateralnem "screeningu" (pregledu) za leto 
2001 kot svoj cilj opredelila 33,6% proizvedene električne energije iz OVE 
v razmerju do porabe električne energije leta 2010… 

 

4.8.3.3 Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih (RNRP, 2006) 
 
Učinkovito upravljanje okolja in trajnostna energetika  

 

4.8.3.4 Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije; razvojni 
projekti v RRP LUR 
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Regionalni razvojni program LUR (RRP za LUR, 2007) 
 
Načrtovanje za zagotovitev kakovostnega življenjskega prostora. 

- Cilj: Dostopnost za kakovost življenja  - zmanjšanje onesnaženja zraka in 
hrupa ter zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. 

- Izgradnja HE - Razvoj možnosti za rekreacijo in šport 
 
Učinkovite komunalne storitve – cilj:Zagotoviti varno oskrbo s pitno vodo. 

- Cilj: izboljšanje splošne poplavne varnosti 
 
Pomembna sestavina projekta gradnje HE na Srednji Savi je tudi gradnja 
protipoplavne infrastrukture v ravninskem delu. Območje ravninskega dela Save 
je načrtovano tako, da so varovana vsa urbana območja pred stoletnimi vodami. 
 

4.8.4 Pregled lokalnih programov varstva okolja (LPVO) 

 
Strateški prostorski načrt Mestne občine Ljubljana (SPN MOL): 

- Cilj je zagotavljati zanesljivo oskrbo z energijo 
- Prednost ima uporaba obnovljivih virov… 

 
 
Program varovanja okolja za MOL za obdobje 2007-2013 (PVO, 2007) 

- Strateški cilj: Zagotovljeni energetska učinkovitost in raba obnovljivih 
virov; Operativni cilj: povečati delež sončne, vodne in geotermalne 
energije na 12 % do leta 2013 ob upoštevanju zahtev glede kakovosti 
zraka  

 
- Strateški cilj: Zagotovljeni energetska učinkovitost in raba obnovljivih 

virov; Okoljski cilji: zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v obdobju 
2008-2012 za 8 % glede na izhodiščno leto 1986  

 
- Strateški cilj: Vzpostavljeno varovanje narave in zelenih površin; Okoljski 

cilj:  povečati zelene javne površine; Operativni cilj: ohranjanje obstoječih 
in vzpostavljanje novih zelenih javno dostopnih površin ter njihovo 
ustrezno upravljanje  

 
- Strateški cilj: Vzpostavljeno varovanje narave in zelenih površin; Okoljski 

cilji: ohranjanje biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot; Operativni 
cilji: trajno ohranjati biotsko raznovrstnost in naravne vrednote lokalnega 
pomena ter zaustaviti njihovo upadanje do leta 2010  

 
- Strateški cilj: Zagotovljena dolgoročna oskrba z naravno pitno vodo; 

Okoljski cilji: Dobro kemijsko stanje voda do leta 2013; Operativni cilji: 
ohraniti in izboljšati kakovosti virov pitne vode, ohranjati in ne 
zmanjševati količin virov pitne vode, zmanjšati onesnaževanje površinskih 
vodotokov  

 
- Cilji s področja obrambe ter varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 

so: določitev ukrepov in omejitev na območjih poplavne in potresne 
ogroženosti 
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4.8.5 Ocena skladnosti 
 
Neposredna povezava projektov RRP in ciljev SPRS na področju energetike ni 
razvidna. 
 
1. Zanesljivost oskrbe z energijo 
 
Zanesljivost oskrbe je zagotovo tudi cilj LUR, saj bo le tako omogočen njen 
nadaljnji razvoj. K zanesljivosti oskrbe bi prispevale tudi HE kot domači in 
obnovljivi vir energije, če bi se povečal njihov delež v proizvodnji. V ReNEP je 
izraba energetskega potenciala reke Save še posebej izpostavljena. V območju 
LUR je potencial Save še ne izkoriščen in zato obstaja resnična možnost za 
razvoj HE. 
 
2. Raba obnovljivih virov 
 
Povečati rabo OVE in domačih virov energije (hidroenergija, sončna energija, 
veter, biomasa, bioplin) se prizadeva tudi na območju LUR. Izgradnja verige HE 
na srednji Savi bi pripomogla k uresničevanju cilja povečati delež električne 
energije iz OVE. 
 
3. Kakovostno bivalno okolje 
 
Tako dokumenti na ravni Evropske Unije kot države Slovenije vsebujejo 
usmeritve in cilje, da bi se zmanjšala emisija toplogrednih plinov v ozračje. Te 
smernice in zahteve se prenašajo tudi na raven regij in občin. Izgradnja verige 
HE na Savi bi lahko posredno pripomogla k zmanjšanju emisije TGP v območju 
LUR. Pri izkoriščanju hidroenergije namreč ne prihaja do emisij TGP. Njena 
uporaba namesto drugih oblik pridobivanja energije, bi emisije zmanjšala. 
 
4. Ohranjanje potencialov za rekreacijo in šport 
 
Predvsem na ravni regije in posameznih občin je izpostavljen pomen ohranjanja 
zelenih površin in razvijanje potenciala prostora za rekreacijo. Eni izmed 
privlačnejših prostorov za rekreacijo so tudi vodotoki ki omogočajo razvoj 
obvodnih in vodnih dejavnosti. Z izgradnjo HE na Savi bi se z ureditvijo 
obvodnega pasu in izboljšanjem infrastrukture povečala dostopnost do vode, kar 
bi pripomoglo k razvoju rekreacije. Zadrževalniki vode omogočajo večnamensko 
rabo, saj nudijo možnost razvoja turizma, vodnih in obvodnih športov. Ob enem 
veriga HE na Savi ustvarja možnosti za koriščenje plovnih poti. 
Po drugi strani pa bi objekti zaradi svoje prisotnosti na reki lahko ustvarili manj 
privlačen prostor za rekreacijo in športe, postavlja se vprašanje zagotavljanja 
varnosti ljudi. 
 
 
 
5. Oskrba z vodo 
 
Nemotena oskrba s pitno vodo je eden glavnih pogojev za kvalitetno življenje. 
Pomembna je tako na državni, regijski kot občinski ravni. Pitna voda se v 
območju LUR večinoma zagotavlja iz podtalnice. Z izgradnjo HE in osnovanjem 
akumulacij se talna voda sprva dvigne, vendar če se akumulacijska jezera 



 

 
54 

zablatijo, se zmanjša dotok vode v tla. To vpliva na vodooskrbni potencial in 
stabilnost vodonosnika ter obvodne ekosisteme. Problem je sicer možno reševati 
s prečrpavanjem vode direktno iz struge. 
 
6. Poplavna varnost 
 
Pomembna sestavina projekta gradnje HE na Srednji Savi je tudi gradnja 
protipoplavne infrastrukture v ravninskem delu. Območje ravninskega dela Save 
je načrtovano tako, da so varovana vsa urbana območja pred stoletnimi vodami. 
 
Pri vsakem poseganju v prostor je potrebno predvideti možnost izrednih 
naravnih dogodkov. Predvsem urbanizirana območja je treba zaščititi oziroma 
umestiti v tak prostor, kjer bodo čim manj ogrožena. Poplave so običajen pojav, 
ki pa mnogokrat povzročijo materialno škodo, ali celo ogrožajo življenja. HE 
lahko vplivajo na režim, dinamiko reke in na pretočnost struge. Veriga HE na 
Savi naj bi bila zasnovana tako, da se ne bi povečala ogroženost poseljenih 
območij za stoletne vode. 
 
7. Varstvo kakovosti vod 
 
Ohranjanje kvalitete in količine talne vode, zmanjševanje onesnaževanja 
površinskih vodotokov, varovanje vodnih virov  
 
 
8. Ohranjanje biotske raznovrstnosti 
 
HE na Savi pa kljub upoštevanju varstvenih ukrepov lahko negativno vplivajo na 
biotsko raznovrstnost v reki. Pri njihovi izgradnji je neizogibna sprememba 
nekaterih vodnih in obvodnih habitatov, kar bi lahko povzročilo zmanjšanje 
števila vrst. Možen je pojav problema prehoda rib in ostalih vodnih organizmov 
prek pregrad ter nalaganje mulja s toksičnimi in evtrofikacijskimi snovmi (dušik, 
fosfor).  
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5 POVEZOVANJE SPVO IN KA1 – NARAVNE DANOSTI 
 

5.1 Pregled konceptov in rezultatov modelov privlačnosti, ranljivosti, 
ustreznosti 

 
 
Rezultati pregleda potencialov so podani kot predlogi za revizijo modelov. 
Usklajevanje in revizija je bila prediskutirana z avtorji modelov na delovnem 
sestanku 6. marca 2009.  
 
Rezultati usklajevanja/revizije so upoštevani pri izdelavi scenarijev in zasnov 
SPRPN LUR. 
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Kmetijstvo 
 
Koncept modela Analiza rezultatov modela / Predlogi SPVO 
Potenciali prostora za intenzivno obdelovanje kmetijskih zemljišč – poljedelstvo 
 
Trendi v kmetijstvu nakazujejo omejevanje na najustreznejša zemljišča, povečevanje in 
združevanje kmetijskih zemljišč ter intenziviranje njihove obdelave. 
 
Najprivlačnejša območja za intenziviranje/ohranjanje kmetijske pridelave so: 
- lahko dostopna zemljišča, 
- pretežno ravninska zemljišča, 
- dobro osončena zemljišča, 
- zemljišča z ustrezno pedološko podlago, 
- zemljišča v bližini voda za potrebe namakanja, 
- območja agromelioracij, komasacij in izsuševanja (pretekle investicije in ukrepi). 
 
Potenciali prostora za sadjarstvo 
 
Pri iskanju najprivlačnejših lokacij za nasade sadnega drevja je pomembna mikroklima 
prostora, ki jo ustvarjajo bližina gozda, površinske vode in oblika zemljišča. Sadno drevje 
potrebuje za svoje uspevanje zračne, odprte, ne preveč vetrovne lege, kjer je 
spomladanska pozeba manj verjetna, veliko svetlobe in ustrezno pedološko podlago, ki je 
pomembnejša pri intenzivnem kmetijstvu. 
 
Najprivlačnejša območja za sadjarstvo so: 
- zemljišča z dobro osončenostjo terena, npr. južne lege, 
- zemljišča s primernim nagibom terena, 
- zemljišča z ustrezno pedološko podlago, 
- zemljišča v bližini gozda, mikroklima 
- zemljišča v bližini voda. 
 
Potenciali prostora za živinorejo (prosta paša) 
 
Prostorska pojavnost živinoreje kot kmetijske panoge se v prostoru odraža v obliki 
travnikov in pašnikov, ki so pomembni za krmljenje živali. Med najpomembnejše 
dejavnike pri iskanju potencialnih lokacij za travnike spadajo poleg lastnosti prostora, ki 

Treba je soočiti z načrti prihodnje rabe / 
sprememb 
 
Treba je prikazati, kje so obstoječa območja ter 
jih klasificirati z vidika uspešnosti (ekonomsko) 
in potencialov. 
 
 
Pri analizi območij opuščenih obdelovalnih 
kmetijskih površin in tistih površin v fazi 
opuščanja, ki niso primerne za intenzivno 
obdelovanje tal, opozarjamo na ažurnost 
evidence/podatkov o dotičnih območjih. 
 
 
Predlagamo dopolnitev modela s parametri, ki se 
nanašajo na ekološko kmetijstvo. 
 
V okviru potencialov prostora za ohranjanje 
pridelovalnega potenciala tal za kmetijsko rabo 
predlagamo vključitev razlogov za ohranjanje v 
modele. 
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vplivajo na boljšo rast trave, strmina, ekspozicija, geološka podlaga in nadmorska višina, 
tudi območja opuščenih obdelovalnih kmetijskih površin in tiste površine v fazi 
opuščanja, ki niso primerne za intenzivno obdelovanje tal. 
 
Najprivlačnejše lokacije za pašnike se nahajajo predvsem na: 
- območjih, ki so manj ustrezna za obdelovanje in košnjo (na zemljiščih slabše 

kakovosti), višjih, strmejših legah, kjer je slabša osončenost, v bližini površinskih 
voda za potrebe napajanja živine in drobnice. 

 
 
Gozdarstvo 
 
Koncept modela Analiza rezultatov modela / Predlogi SPVO 
Potenciali prostora za lesno-proizvodno funkcijo gozdnih površin 
 
Iskanje najprivlačnejših območij za lesno-proizvodno funkcijo gozdnih površin temelji na 
iskanju ustreznega rastišča. Rastišče določajo predvsem nadmorska višina, ekspozicija, 
geološka podlaga, tla in klima. Navedeni dejavniki vplivajo na pestrost vrstne sestave 
gozdov. Nekatere vrste gozdnega drevja potrebujejo za svojo optimalno rast več vode 
kot druge, višje temperature, več svetlobe, tla bogatejša s hranili ipd. 
 
Najprivlačnejša območja za lesno-proizvodno funkcijo gozdnih površin so: 
- znotraj območij poraslih z bukovo-smrekovim gozdom, 
- obstoječa območja s produkcijsko funkcijo, 
- območja s povprečno letno temperaturo 8-10˚C, 
- območja z nadmorsko višino 400-1700 m, 
- območja s povprečno letno količino padavin 1500-1800 l/m3. 
 
Manj privlačna so strmejša območja in območja varovalnih gozdov, gozdnih rezervatov in 
območja gozdov s poudarjeno ekološko ali socialno funkcijo, ker v primeru iskanja 
proizvodnih potencialov delujejo zaviralno. 
 
Potenciali prostora za ohranjanje gozdnih površin 
 
Gozd je kot naravni potencial pomemben za ohranjanje naravnih gozdnih rastišč, 
naravne sestave gozdnih življenjskih združb in za ohranjanje lesne biomase. Racionalna 

Utemeljiti potrebe po iskanju novih območij za 
proizvodno funkcijo gozdnih površin. 
 
Poudariti rezultate inventarizacije proizvodnih 
gozdnih površin in opredeliti območja, kje jih 
ohranjati in kje ustvarjati nova tovrstna 
območja. 
 
Pri analizi območij s proizvodnim potencialom za 
gozdarstvo opozarjamo na ažurnost 
evidence/podatkov o območjih varovalnih 
gozdov, gozdnih rezervatov in območij gozdov s 
poudarjeno ekološko ali socialno funkcijo. 
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raba, npr. izsekavanja, čiščenja in vzdrževanja gozdnih sestojev, omogoča ohranjanje 
potencialov in obnovljivosti gozdnih rastišč in sestojev in s tem dolgoročni obstoj gozdov. 
 
Najpomembnejša območja za ohranjanje gozdnih površin so vsa z gozdom porasla 
območja, predvsem pa obsežnejša in kakovostnejša gozdna območja z ustreznimi pogoji 
za rast in razvoj gozdnih sestojev. Različne gozdne funkcije v tem primeru nimajo 
pomembnejše vloge, saj so vsa gozdna območja s stališča gozdarske stroke za 
ohranjanje gozdnih površin enako ovrednotena. 
 
 
Rekreacija v naravnem okolju  
 
Koncept modela Analiza rezultatov modela / Predlogi SPVO 
Potenciali prostora za obvodno rekreacijo 
 
Najprivlačnejša območja za obvodno rekreacijo so: 
- območja, ki ležijo v neposredni bližini vodnih teles, kjer bi se lahko razvile različne 

oblike rekreacije, kopanje, kajakaštvo, čolnarjenje ipd. 
- območja ob čistejših vodnih telesih (ustrezna kakovost vode – 1. ali 2. kakovostni 

razred), 
- območja z ugodnimi klimatskimi pogoji (osončenje), 
- območja z nagibom obalnega terena pod 20% 
 
 
Potenciali prostora za vsakodnevno, kratkotrajno rekreativno preživljanje 
prostega časa v naravnem okolju 
 
Za vsakodnevno in kratkotrajno preživljanje prostega časa v naravnem okolju je 
pomembna bližina oziroma hitra dostopnost (15 minut) do naravnih območij, odprtih 
prostorov in zelenih površin, kjer obiskovalci lahko na različne načine preživljajo prosti 
čas: sprehajanje, kolesarjenje, tek, rolanje, vrtičkarstvo itd. 
 
Najprivlačnejša območja za vsakodnevno, kratkotrajno preživljanje prostega časa na 
prostem so v neposredni bližini naselij. Med posebno privlačna območja spadajo gozdovi, 
predvsem gozdovi s poudarjeno socialno funkcijo, travniki, druge kmetijske površine, 
obvodne površine, urejene sprehajalne in kolesarske poti, parki, otroška in športna 

Pri konceptualizaciji modela predlagamo 
naslednje dopolnitve upoštevanih parametrov: 
- območja, ki ležijo v neposredni bližini vodnih 

teles, kjer bi se lahko razvile različne oblike 
rekreacije - kopanje, kajakaštvo, čolnarjenje 
ipd. – predlagamo specifikacije značilnosti 
prostora, ki bi omogočale razvoj navedenih 
dejavnosti (npr. ustrezne prostorske, 
infrastrukturne idr. značilnosti prostora) 

- dostopnost (bližina) glede na izhodiščne 
točke in nasploh 

- dostopnost ( infrastruktura – ceste, poti, 
elektrika, ipd.) 

- možnosti za ureditev športne infrastrukture 
(nogomet, košarka, odbojka) – večje ravne 
površine 

- območja obstoječih / načrtovanih zajezitvenih 
objektov (stoječe vode) 
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igrišča in ostale urejene površine, namenjene rekreaciji in preživljanju prostega časa. 
Pomemben dejavnik, ki vpliva na izrabo potencialov za vsakodnevno rekreativno 
preživljanje prostega časa je število rekreativcev, ki je v neposredni bližini mest in večjih 
strnjeno poseljenih območij večje. 
 
 
 
Kolesarjenje 
 
Koncept modela Analiza rezultatov modela / Predlogi SPVO 
Za kolesarske poti je zaželeno, da ne potekajo neposredno po obremenjenih 
prometnicah, saj je tako kolesarjenje lahko nevarno, pa tudi manj prijetno od 
kolesarjenja po posebej urejenih kolesarskih stezah, gozdnih poteh ali lokalnih 
cestah z manj prometa.  
 
Z modelom skušamo poiskati lokacije, ki imajo potencial za ureditev kolesarskih 
poti oziroma ureditev obstoječih poti in cest, da bodo primerne za kolesarjenje. 
 
Za rekreativno kolesarjenje je poleg ustreznega terena za ureditev kolesarskih 
poti, to je primeren nagib terena in podlaga, zaželena tudi privlačna okolica. 
Večji potencial imajo tiste naravne in kulturne prvine, ki pritegnejo posameznika, 
to so vrhovi, grebeni, gozdne poti, zemljišča ob gozdnem robu, ob vodah, 
območja naravnih vrednot, spomeniki kulturne dediščine itd. 
 
 
Najprivlačnejša območja za umestitev oziroma ureditev kolesarskih poti so: 
- obstoječe kolesarske poti in njihova bližina, 
- gozdne poti in njihova neposredna bližina, 
- lokalne in manj obremenjene ceste ali njihova bližina, 
- območja z razgibanim terenom, za mestno vožnjo raven teren 
- območja s primerno podlago (močvirnata zemljišča niso primerna), 
- območja ob travnikih, ob gozdnem robu ipd. 
 

 
 
Neposredna navezava na KA 2 – Promet – 
ureditve kolesarskih poti za potrebe mobilnosti. 
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Turizem – Kamp 
 
Koncept modela Analiza rezultatov modela / Predlogi SPVO 
Za kampiranje so primerna odcedna tla z ustreznim naklonom – do 5%, pri bolj 
nagnjenem terenu je treba zgraditi terase. Neprimerna so močvirnata in slabo odcedna 
zemljišča. Za kamp so najprivlačnejša območja v pestrem naravnem okolju – v bližini 
gozda, na območjih, ki so vsaj delno porasla z visoko vegetacijo, da je mogoče 
kampiranje na soncu in v senci. Zaželena, vendar ne 
nujna je tudi bližina vodotokov, predvsem takih, kjer so mogoči vodni športi ali so 
primerni za ureditev kopališča. Za kamp je pomembna tudi dokaj enostavna dostopnost. 
Uporabljeni podatki: 
- nagib zemljišč, 
- ekspozicija, 
- površinski pokrov, 
- oddaljenost od voda, 
- oddaljenost od gozdnega roba, 
- oddaljenost od cest, 
- poplavna območja. 
 

Model ocenjujemo kot ustrezen 

 
 
Zimski športi – smučišče 
 
Koncept modela Analiza rezultatov modela / Predlogi SPVO 
 
V okviru analize naravnih danosti prostora za razvoj dejavnosti smo preverjali možnosti 
oziroma potenciale prostora za umestitev/ureditev smučišča. Upoštevani so bili naslednji 
kriteriji: nadmorska višina, ekspozicije in strmine. V kolikor bi se izkazalo, da je na 
podlagi teh osnovnih kriterijev dovolj privlačnih prostorov za smučišče, bi v model 
vključili še druge kriterije kot so dolžina prog, 
dostopnost, itd. Skrajni severni del LUR-a, kjer so nadmorske višine najvišje sega na 
območje Kamniških Alp, kjer sta prisotni dve smučišči: Krvavec in Velika Planina. Vsi 
ostali predeli so se z vidika razvoja smučarskega turizma izkazali kot manj privlačni. 
 

Model ocenjujemo kot ustrezen 
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Izkoriščanje mineralnih surovin 
 
Koncept modela Analiza rezultatov modela / Predlogi SPVO 
Pridobivanje mineralnih surovin je dejavnost, ki je izrazito vezana na prostor, natančneje 
na matično kamnino. V LUR so potencialno zanimiva nahajališča mineralnih surovin, 
predvsem gradbenih, ki so primerna za morebitno nadaljnjo eksploatacijo. V MOL sta dva 
pridobivalna prostora za katera je država podelila rudarsko pravico za gospodarsko 
izkoriščanje mineralnih surovin, to sta Podutik (tehnični kamen-dolomit) in Sadinja vas 
(tehnični kamen-dolomit), v občini Vrhnika so aktivni kamnolomi Verd, Čelo in Lesno 
Brdo. Območja, ki so opredeljena kot privlačna za nadaljnje izkoriščanje mineralnih 
surovin se nahajajo ob že obstoječih nahajališčih z dobro dostopnostjo. (Model bi bilo 
potrebno dopolniti s podatki Ocene stanja in vrednotenja nahajališč tehničnega kamna na 
območju občin Kamnik, Trzin, Komenda, Domžale, Lukovica, Medvode, Moravče, Dol pri 
Ljubljani, Ljubljana, ki jo pripravljajo na Geološkem zavodu Slovenije). 
 

Model ocenjujemo kot ustrezen 

 
 
Varstvo narave 
 
Koncept modela Analiza rezultatov modela / Predlogi SPVO 
Potenciali prostora za ohranjanje območij z visoko ohranjenostjo naravnih 
procesov 
 
Območja z visoko ohranjenostjo naravnih procesov so območja, kjer posegov v prostor ni 
bilo oziroma so bili ti minimalni in niso znatneje vplivali na prvotni potek naravnih 
procesov. To so območja z izjemno, redko, tipično izoblikovanostjo površja, ki je 
posledica naravnih procesov, območja z visoko stopnjo ohranjenosti prvotnih, naravnih 
ekosistemov, habitatov, območja pomembna za ohranjanje naravnih procesov in 
območja z izrazitejšo naravno dinamiko. 
 
Med najprivlačnejša območja z visoko ohranjenostjo naravnih procesov spadajo: 
- mokrišča, 
- poplavna območja, 
- barja, 
- bližina površinskih voda, 

Pri obravnavi poplavnih območij predlagamo 
jasno delitev na poplavna območja kot:  

- območja visoke ohranjenosti naravnih 
procesov in  

- območja omejene rabe (škodno delovanje  
voda). 
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- z gozdom porasle površine, predvsem gozdovi s poudarjeno ekološko funkcijo, 
- jame in njihova neposredna bližina, 
- vodotoki in njihova neposredna bližina, 
- zavarovana območja narave. 
 
Potenciali prostora za ohranjanje biodiverzitete 
 
Območja, pomembna za ohranjanje biodiverzitete ter ogroženih rastlinskih in živalskih 
vrst so gozdovi s poudarjeno ekološko funkcijo, mokrišča, živalske poti, ekološko 
pomembna območja in območja Natura 2000. 
 
 
 
Varstvo kulturne dediščine 
 
Koncept modela Analiza rezultatov modela / Predlogi SPVO 
Potenciali prostora za ohranjanje kulturne dediščine in ključnih ter 
prepoznavnih krajinskih značilnosti 
 
Za ohranjanje so pomembni predeli izjemnih krajin z redkimi ali enkratnimi vzorci 
krajinske zgradbe, območja s poudarkom na kulturni dediščini z visoko pričevalno in 
spomeniško vrednostjo, ki so pogosto kombinirani z izjemnimi naravnimi vrednotami in 
območja z dobro ohranjenimi krajinskimi sestavinami. Najprivlačnejša območja so tista, 
kjer se na manjšem območju nahaja več naravnih ali oblikovanih značilnosti, izjemnosti, 
tipičnosti, posebnosti posameznega prostora in imajo hkrati kulturni ali simbolni pomen.  
 
Najprivlačnejša območja za ohranjanje kulturne dediščine in prepoznavnih krajinskih 
značilnosti so: 
- območja izjemnih krajin, 
- območja kulturne dediščine, 
- krajinski in regijski parki, 
- območja naravnih vrednot, 
- bližina gozda, 
- bližina površinskih voda, 
- vidnost območja z glavnih cest, razglednih točk, kulturnih spomenikov. 
 

Ali se tu iščejo nova območja za zavarovaje ali se 
daje opora za ohranjanje stanja? 
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Izkoriščanje/ohranjanje vodnih virov  
 
Koncept modela Analiza rezultatov modela / Predlogi SPVO 
Potenciali prostora za ohranjanje vodnih virov 
 
Pri ohranjanju vodnih virov je pomembno celotno povodje, od izvira do izliva v morje. Pri 
iskanju najpomembnejših območij za ohranjanje vodnih virov so kot pomembnejša 
ocenjena območja podtalnice in izvirov, ki so pogosto vir pitne vode in območja 
popolnoma ohranjene pitne vode. Pomembna so tudi vodovarstvena območja, občutljiva 
območja površinskih voda, polja podtalnice in območja pogostejših in redkejših poplav. 
 

Model ocenjujemo kot ustrezen 

 
 
Varstvo pred nesrečami (poplave, plazovi, tehnološke nesreče) 
 
Koncept modela Analiza rezultatov modela / Predlogi SPVO 
Potenciali prostora z večjo verjetnostjo pojavljanja poplav 
 
Pojavljanje poplav je pogostejše ob veliki količini padavin v kratkem časovnem obdobju, 
na ravninskih predelih in nepropustni talni podlagi, v bližini vodotokov, predvsem 
nereguliranih, na območjih podtalnice, mokrišč in že evidentiranih predelih pogostejših 
poplav. 
 
Potenciali prostora z večjo verjetnostjo pojavljanja plazov 
 
Verjetnost pojavljanja plazov je največja na območjih in v neposredni bližini obstoječih 
plazov, na strmih pobočjih s slabo stabilno in nestabilno geološko podlago ob veliki 
količini padavin. 
 
Potenciali prostora z večjo verjetnostjo erozije tal 
 
Hudourniška in rečna erozija sta povezani predvsem s kratkotrajnimi in intenzivnimi 
padavinami. Hudourniška erozija pomeni preoblikovanje pobočja oziroma zajedanje v 
pobočje, medtem ko rečna erozija pomeni spreminjanje oblike rečne struge. Hudourniška 

Ali se analiza nanaša na obstoječe stanje ali na 
napovedi stanja v prihodnosti? 
 
Ali so rezultati pregleda območij z večjo 
verjetnostjo pojavljanja nesreč neposredno 
uporabni za SPRPN LUR? 
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erozija je intenzivnejša od rečne zaradi večje moči toka in velikega vpliva težnosti. 
Največja verjetnost pojavljanja globinske in bočne erozije hudournikov je ob obstoječih 
žariščih erozije. Povezana je tudi s stabilnostjo pobočij in geološko podlago. 
 
Območja z večjo ogroženostjo zaradi industrijskih/tehnoloških nesreč 
 
Območja so določena deterministično; model nakazuje varnostna območja okoli nevarnih 
industrijskih obratov v LUR 
 

 
 
 
 
V okviru izdelave RPN LUR predlagamo izvedbo 
podrobnejše ocene ogroženosti za nevarne 
industrijske obrate.  

 
 
Poselitev 
 
Koncept modela Analiza rezultatov modela / Predlogi SPVO 
Potenciali prostora za ohranjanje in zagotavljanje ugodnih bivanjskih razmer 
človekovega življenjskega prostora 
 
Najprivlačnejša območja z vidika ohranjanja ugodnih klimatskih razmer človekovega 
življenjskega prostora so v neposredni bližini naselij, zlasti gosteje naseljenih območij, 
območij v bližini bolj obremenjenih prometnic, železnic in v predelih z večjo 
onesnaženostjo zraka. Zelene površine, predvsem primestni gozdovi, omogočajo 
ugodnejše mikroklimatske razmere in vplivajo na nižjo raven hrupa, boljšo kakovost 
zraka, na splošno boljšo kakovost človekovih bivalnih razmer. 
 

Model ocenjujemo kot ustrezen 

 
Promet, gospodarske cone in projekti RRP so bili obdelani v okviru ocene razvojnih scenarijev. 
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5.2 Ocena skladnosti rezultatov modelov in dejanskega stanja v 
prostoru 

 
V okviru ocene skladnosti potencialov in dejanskega stanja v prostoru so bili 
opravljeni številni sestanki ter terenski ogledi, ki smo jih izvedli v obdobju april, 
maj, junij 2009.  
 
Ocena skladnosti identificira območja, kjer je potencial prisoten, vendar je 
premalo izkoriščen oziroma izrabljen in na območja, kjer je raba presežena, 
obenem pa podaja usmeritve in predloge za nadaljnjo rabo na obravnavanih 
območjih. 
 
V preglednici  3 so podani rezultati pregleda potencialov in dejanskega stanja v 
prostoru. 
 
Preglednica 3: Ocena skladnosti modeliranih prostorskih potencialov in 
obstoječega stanja v prostoru 
 
Območje/kraj Potenciali/konflikti Komentar/usmeritev na osnovi 

SPVO 
Polhograjsko 
hribovje 
(Razori, 
Stranska vas, 
Dobrova, 
Šujica, 
Hruševo, Dvor 
pri Polhovem 
Gradcu, Polhov 
Gradec) 

varstvo narave, potenciali za 
ekološko kmetijstvo/sadjarstvo, 
krajinsko prepoznavno območje, 
omejitve zaradi poplavnosti 
 
neposredno poplavno ogrožena 
naselja s povodja Gradaščice se 
nahajajo na območju JZ dela 
Ljubljane, posredno so ogrožena 
območja skozi celotno mesto 
Ljubljana, Fužine, do izliva 
Ljubljanice v Savo 
 

Zaradi razgibanosti krajine manjši 
potencial za intenzivno/ekstenzivno 
kmetijstvo. Velik potencial za 
ekološko kmetijstvo. 
 
Predlagamo ureditve za zmanjšanje 
ogroženosti zaradi poplavnosti – 
izgradnja zadrževalnikov na 
Gradaščici – na osnovi indeksa 
ogroženosti 

Kamniška 
Bistrica  
(Domžale, 
Kamnik) 

omejitve zaradi poplavnosti, varstvo 
narave, potenciali za rekreacijo, 
krajinsko prepoznavno območje 
(zelena rekreacijska os) 
 

Obstaja potencial za ureditev obale za 
potrebe predvsem obvodne 
rekreacije. Zaradi nihanja vodostaja 
so potenciali za vodno rekreacijo 
(čolnarjenje) omejeni. 
 
Na poplavnih območjih se načrtuje 
rekreacijska območja, ki ne zahtevajo 
specifične infrastrukture (sprehajalne 
poti, kolesarstvo, jahalne 
površine/poti, ipd.) 
 
Izvir Kamniške Bistrice – velik 
potencial za ureditev rekreacijskega 
območja. Možna ureditev 
specialističnega rekreacijsko- 
medicinsko diagnostičnega centra. 

Iški Vintgar 
(Ig, Brezovica, 
Velike Lašče) 

varstvo narave, potencial za 
rekreacijo in turizem 
 

Iški vintgar – velik potencial za 
obvodno rekreacijo; nujna ureditev 
dostopa.  
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Rašica – Velike Lašče – velik potencial 
za razvoj rekreacije (izkoriščanje 
obvodnega prostora Raščice); nujna 
ureditev obvodnega prostora; 
ustrezen izbor in razmestitev 
dejavnosti 

Kamniško-
Bistriška 
ravnina 
 

varstvo vodnih virov, potencial za 
kmetijstvo 
 

Velik potencial za 
intenzivno/ekstenzivno kmetijstvo, 
pojavlja se konflikt zaradi varstva 
vodnih virov. Predlagamo podrobnejše 
analize transporta snovi v okolju in/ali 
analizo možnosti alternativne 
kmetijske rabe (ekološko kmetijstvo). 

Videm – 
Zdenska vas – 
Kompolje 
(Dobrepolje) 

potencial za kmetijstvo/ekološko 
kmetijstvo; potenciali za rekreacijo 
~ povezati kmetijstvo, 
rekreacijo/turizem, kulturno 
dediščino (tudi interes občine) 
 

Velik potencial za kmetijstvo – 
predlagamo izkoriščenje neizrabljenih 
kapacitet, na pobočjih predlagamo 
ureditev območij za prosto pašo 
(živinoreja). 

Janče 
(Ljubljana) 

potencial za kmetijstvo/ekološko 
kmetijstvo - sadjarstvo; potenciali 
za rekreacijo ~ povezati kmetijstvo, 
rekreacijo/turizem 
 

Zaradi hribovitega terena in 
gozdnatosti pravega potenciala za 
razvoj intenzivnega sadjarstva ni. 
Ogled je potrdil potencial za ekološko 
kmetijstvo in kmečki turizem. 

 
 

5.3 Dodatno modeliranje/ocenjevanje 

5.3.1 Zavarovana območja narave 

5.3.1.1 Uvod 
 
Zavarovana območja so področje mnogih konfliktov, saj predstavljajo določene 
omejitve pri razvoju. Ljubljanska urbana regija je namreč veliko in raznoliko 
območje, slednje pa se zaradi različnih interesov, ki obstajajo v tem prostoru, 
odraža v različnih interakcijah z zavarovanimi območji. Medtem ko so tu občine, 
kjer je zelo veliko pozidanih območij in območij, ki omogočajo gospodarski 
razvoj, so tu tudi občine, katerih večji del zapade pod zavarovana območja. 
Povečini so občine, ki imajo več ohranjenega okolja in s tem tudi več 
zavarovanega, razvojno bolj ogrožene. V nekaterih od teh občin so se tako 
pojavili očitki o nestrokovnosti vzpostavitve zavarovanih območij. V tej regiji je 
tudi ogromen pritisk razvoja na nepozidana zemljišča s tem pa tudi na 
zavarovana območja. 
 
Analize v okviru te naloge so v prvem koraku obsegale preučevanje 
prostorskih/okoljskih dokumentov od nacionalne, do lokalne ravni, s poudarkom 
na zavarovanih območjih. Sem sodijo Nacionalni program varstva okolja, 
Strategijo prostorskega razvoja Slovenije, Razvojni program Ljubljanske urbane 
regije, program varstva okolja Mestne občine Ljubljana, sektorske strokovne 
podlage ter zapisniki s sestankov s predstavniki občin.  
 
Omenjeni dokumenti navajajo razne cilje s področja zavarovanih območij, na 
osnovi katerih je bila izdelana bilanca ciljev, iz katere je razvidno, kje so glavni 
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prostorski konflikti v Ljubljanski urbani regiji. Tu ne gre le za klasične konflikte 
med gospodarskim razvojem občin in zavarovanimi območji, ampak tudi za 
konflikte med posameznimi dokumenti oziroma v njih navedenimi cilji (Nacionalni 
program varstva okolja tako ne upošteva številnih zavarovanih območij, katera 
sicer predvideva razvojni program Ljubljanske urbane regije). 
 
V LUR je opaziti heterogenost razvojnih teženj občin, največja težava v regiji je 
namreč premajhna povezanost občin, kar se tiče reševanja razvojnih težav. Ob 
tem predvidevamo, da je tudi največja težava zavarovanih območij v Ljubljanski 
urbani regiji nepovezanost med občinami glede različnih prioritet zavarovanih 
območij, predvsem pa neupoštevanje razvojnih teženj sosednjih občin (in celotne 
regije) pri vzpostavljanju zavarovanih območij. 
 
Največ težav imajo posamezne manjše in razvojno ogrožene občine z dokumenti 
na najvišji državni ravni, to velja predvsem za območja Natura 2000. Večina od 
zavarovanih območij je velikih območij, ki se raztezajo čez več občin in jih tako 
povezujejo med sabo, tako da bi bilo potrebno zagotoviti tudi razvojne povezave 
teh občin, v nekaterih primerih pa gre za zavarovana območja, kjer primanjkuje 
komunikacije med občinami in so tako tiste bolj razvojno ogrožene prepuščene 
same sebi (primer krajinskega parka Polhograjski dolomiti).  
 
Rezultati analize kažejo, da je prava težava hierarhičnost – država/občina in 
medsebojna nepovezanost – občina/občina, saj bi z večjo povezanostjo lahko 
prebrodili razvojne omejitve, ki jih prinašajo zavarovana območja. Med samo 
analizo smo sicer ugotovili tudi nekatere neskladnosti v vzpostavitvi določenih 
zavarovanih območjih.  
 
Regija zavzema veliko število občin, s tem pa tudi veliko heterogenost njihovih 
problemov ob soočanju z varstvom narave.  Heterogenost se odraža na različnih 
področjih. V gospodarstvu se npr. izkazuje v veliki razvitosti določenih občin 
(npr. Domžale, Kamnik, Mengeš, Mestna občina Ljubljana, Trzin) na eni strani in 
nerazvitosti drugih (npr. Ig, Dobrova – Polhov Gradec, Velike Lašče, Dobrepolje). 
V prometu se heterogenost izkazuje predvsem v dostopnosti do Mestne občine 
Ljubljana – nekatere so z njo že sedaj dobro povezane, druge se za prometne 
povezave (obvoznice, avtoceste) šele dogovarjajo. Tudi stopnja v količini območij 
z naravnimi kakovostmi izkazuje veliko heterogenost (npr. Dobrova – Polhov 
Gradec ali Ig imata v primerjavi z MOL večjo površino naravnih območjih). 
Heterogenost pa se ne kaže samo v površini, temveč tudi v stopnji ohranjenosti 
naravnih območij. Nekatere občine imajo zaradi velike površine zavarovanih 
območij – Natura 2000 (npr. Ig) malo prostora za širjenje nova poselitve, 
gospodarstva, prometnic, spet druge razpolagajo z velikimi površinami, ki jih za 
svoj razvoj sploh ne potrebujejo.  
 
Razvoj je gonilna sila, ki teži k temu, da vzpostavimo višjo kakovost življenja, 
oziroma boljše življenjske pogoje. Razvoj z ozirom na varstvo narave naj bi se 
izražal v simbiozi posegov in dejavnosti s strani človeka ter varovanjem narave. 
Znotraj regije naj bi se varovalo predvsem območja ogroženih habitatnih tipov in 
vrst, hkrati pa bi se vzpostavljala večja območja namenjena mešani rabi, kjer se 
bi razvijala nemnožični turizem in rekreacija. Tudi razvoj poselitve se ne bi širil 
na območja, kjer je človekov vpliv majhen, temveč bi se v sedaj že urbanih 
območjih ustvarjalo kvalitetna bivalna območja z dobro navezavo na naravno 
danostjo posamezne občine in celotne regije. Prostorsko načrtovanje naj skrbi 
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tako za razvoj same regije in občin znotraj nje, kot tudi za širši pomen (državni), 
ki ga regija ima. Z ozirom na naravne danosti, s katerimi je Slovenija v 
primerjavi z evropskimi državami v prednosti, naj svoj razvoj širi tako, da 
ohranja območja z naravnimi kakovostmi in jih izvzemajo kot vrednote 
posebnega, absolutnega pomena. 
 

5.3.1.2 Pregled okoljskih ciljev 

5.3.1.2.1 Nacionalni program varstva okolja 
 
Nacionalni program varstva okolja (NPVO) za območja NATURA 2000 
podaja akcijski načrt ohranjanja biotske raznovrstnosti, ki bi se dosegel z 
upravljanjem omenjenih območij. Glavni cilj programa je predvsem ohranjanje 
biotske raznovrstnosti in zaustavitev upadanja le te do leta 2010. Poleg tega 
program skuša poskrbeti tudi za: 
- ohranitev oz. doseganje ugodnega stanja ogroženih vrst in habitatnih tipov 
- ohranitev oz. doseganje ugodnega stanja (obsega in kvalitete) habitatov vrst 

in habitatnih tipov, za katere so opredeljena območja, pomembna za 
ohranitev biotske raznovrstnosti (ekološko pomembnih območij, območij 
Natura 2000, Ramsarskih lokalitet) 

- učinkovito in usklajeno ohranjanje narave v zavarovanih območjih z 
upravljavskimi načrti in drugimi ukrepi 

- dvig standarda vseh ravnanj z živalmi prostoživečih vrst 
- zagotovitev trajnostne rabe sestavin biotske raznovrstnosti ter sonaravno 

poseganje v naravo. 
 
Cilji ohranjanja visoke biotske raznovrstnosti bodo doseženi z različnimi ukrepi, 
kot so vzpostavitev sistema upravljanja območij Natura 2000 v okviru katerega 
se bodo sprejeli načrti upravljanja in določili upravljavci. Naslednji ukrep bo 
uskladitev ustanovitvenih aktov preko katerih se bo zagotovilo upravljanje 
obstoječih zavarovanih območij. Tako je bila do leta 2008 predvidena uskladitev 
aktov za širša območja kot so krajinski parki in 20 ustanovitvenih aktov za ožja 
območja (naravni rezervati, naravni spomeniki). Do leta 2014 naj bi bilo 
usklajenih aktov za 5 širših in 50 ožjih zavarovanih območij. K zagotovitvi 
enotnega sistema upravljanja zavarovanih območij, bi veliko pripomogla tudi 
centralna enota, ki naj bi bila vzpostavljena že v letu 2008. Ukrepi ohranjanja 
biotske raznovrstnosti nadalje predvidevajo zavarovanje predvsem tistih območij 
na katerih je potrebno zagotavljati številne in raznolike ukrepe, usmerjati 
ravnanja, dejavnosti ter spodbujati povezovanje s kulturnimi programi. Za 
ohranjanje biotske raznovrstnosti je potrebna vključitev čim večje površine 
območij za izvajanje ustreznih kmetijsko okoljskih programov s spodbujanjem 
drugega pogodbenega varstva za izvajanje ustrezne rabe ali ravnanja. Ukrepi 
zagotavljanje biotske raznovrstnosti nadalje predvidevajo tudi z odkup čim 
večjega deleža območij, na katerih za vzdrževanje stanja ni potrebno zagotavljati 
redne rabe, dograditev in izpopolnitev sistema izplačevanja odškodnin, obnovitev 
okrnjenih delov narave in sicer 5% okrnjenih delov narave do 2014 z 
vključevanjem različnih sektorjev, kot so kmetijstvo, gozdarstvo, upravljanje z 
vodami, energetika, promet in urejanje prostora. Ukrepi predvidevajo tudi 
vzpostavitev standarda za zadrževanje živali v ujetništvu skladno s predpisi, kot 
tudi dograditev in izpopolnitev sistema izplačevanja odškodnin zaradi škode, ki jo 
povzročajo živali zavarovanih vrst. Vzpostavitev sistema spremljanja stanja na 
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osnovi sklopa kazalcev (stanje, pritiski, odzivi), ki bi vključeval tudi izpopolnitev 
sistema ugotavljanja ogroženih vrst in habitatnih tipov naj bi bil temelj za 
zadovoljivo poročanje mednarodnim institucijam kot javnosti. Prejšnji ukrep bi še 
dodatno podprlo izobraževanje in ozaveščanje šolajočih se in javnosti o pomenu 
biotske raznovrstnosti, s poudarkom na omrežju Natura 2000 – ta ukrep naj bi 
se odrazi predvsem v višjem številu ustreznih učnih programov, predvsem pa v 
izpopolnitvi in širitvi stroke varstva narave na univerzitetni ravni. 
 

5.3.1.2.2 Strategija prostorskega razvoja Slovenije 
 
Naravne kakovosti krajine 
Naravne kakovosti Slovenije predstavljajo njeno prednost v primerjavi z Evropo. 
Te vplivajo tako na ugodno stanje okolja v Sloveniji, na bivalne kakovosti kot so 
tudi osnova za ekološko naravnane dejavnosti na podeželju. Te kakovosti so 
lastnosti območij z veliko ohranjenostjo in biotsko raznovrstnostjo, območij s 
sklenjenimi gozdovi v naravni krajini, območij s kvalitetnimi vodnimi ekosistemi, 
območij visokogorskega sveta in  območij z ohranjenimi naravnimi procesi. To so 
torej ekološko pomembna območja, posebna varstvena območja, naravne 
vrednote in druga območja, kjer so take lastnosti izpolnjene. Naravne kakovosti 
so značilne predvsem za območje Julijskih Alp, za Kamniško Savinjske Alpe in 
Karavanke, Snežnik, Krim in Kočevsko, Nanos in Trnovski gozd, porečje 
Ljubljanice, Soče, Drave, Mure, Kolpe, Dravinje in zgornji tok Save. Seveda pa 
sem spadajo tudi druga, manjša, pretežno naravna območja na celotnem 
območju Slovenije. 
 
 
Ohranjanje narave 
SPRS  spoznava, da sta ohranjena biotska raznovrstnost in naravne vrednote 
pomemben del naravnih kakovosti krajine in zato naj se ohranjanje teh dosega s 
prostorskim razvojem, ki te kvalitete spoštuje in jih vključuje. Poleg zgoraj 
omenjenih območij naravnih krajin opredeljuje še območja kulturnih krajin, ki so 
primeroma Kras, Goričko, Kozjansko in Pohorje. Obstoječa državna zavarovana 
območja so Triglavski narodni park, Škocjanske jame, Škocjanski zatok, 
Sečoveljske soline, Goričko, Kozjanski park, Soča, Strunjan, Debeli rtič, Rt 
Madona, Kolpa, Predjamski in Postojnski jamski sistem. Te vrednote so 
državnega pomena in tako za njih skrbi država, kot tudi za območja, ki so 
pomembna s stališča ohranjanja biotske raznovrstnosti – ekološko pomembna 
območja in posebna varstvena območja. Skrb lokalnih skupnosti pa je ohranjanje 
naravnih vrednot lokalnega pomena. 
 
Usmeritve za ohranjanje naravnih kakovosti 
Načrtovani prostorski razvoj in umeščanje posameznih dejavnosti naj bi 
zagotavljalo čim večjo vitalnost in ohranjenost območij z naravnimi kakovostmi. 
Vzpostavljajo naj se krajinske strukture, ki so pomembne za ohranjanje biotske 
raznovrstnosti in ugodno stanje habitatnih tipov. Z rabo prostora naj bi se 
zagotavljala vzpostavitev ali vzdrževanje ugodnega stanja vrst na območjih 
Natura 2000. Podobno se na antropogenih območjih, kjer so pomembne vrste za 
Evropsko skupnost, obenem pa je prisotna tudi kulturna dediščina oblikuje 
rešitve, ki omogočajo zadovoljivo ohranjanje omenjenih kakovosti. S 
preudarnostjo posegov naj bi se zagotovilo nemoteno odvijanje naravnih 
procesov in preprečiti fragmentacijo naravnih ekosistemov. Kadar posegi tega ne 
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omogočajo je potrebno nadomestiti te površine in živalih zagotoviti optimalno 
prehajanje. Kjer je človekov vpliv na naravo majhen naj se tudi v bodoče ne 
spodbuja nove poselitve oziroma je dopustna iz obrambnih razlogov in v kolikor 
ne povzroča fragmentacije naravnih območij. SPRS podaja tudi usmeritve za 
varovanje podtalja in vegetacijo in ga strogo varuje v območjih nad gozdno 
mejo, v varovalnih gozdovih ali tam kjer bi posegi povzročili erozijo. V območjih s 
kmetijsko dejavnostjo naj se v čim večji meri dosega sožitje med človekom in 
naravo, v območjih naravnih kakovosti se sicer dopušča prilagojene, nemnožične 
in neagresivne oblike turizma in rekreacije, ki pa ima infrastrukturo v 
poselitvenih območjih. V območjih koridorjev ogroženih vrst naj se omogoča 
neovirane prehode. S sočasno obravnavo zavarovanih območij in regionalnega 
razvoja naj se spodbujajo posebne oblike razvoja, ki bi vodile v skupne 
prostorsko razvojen rešitve. Podobno pa naj se v obmejnih območjih zagotavlja 
celovitost ekosistemov, njihovo povezanost in vključevanje v mednarodna 
omrežja in zavarovana območja. 
 

5.3.1.2.3 Sektorji 
 
ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE - Varstvene usmeritve za varstvo 
posebnih varstvenih območij – Natura 2000 
 
Usmeritve Zavoda RS za varstvo narave so v veliki meri podobne tistim iz NPVO 
in SPRS, le da v veliko večji meri predvidevajo posege in dejavnosti  z ozirom na 
življenjske faze rastlin in živali. Tako poleg ohranjanja naravne razširjenosti 
habitatnih tipov, rastlinskih in živalskih vrst, ohranjanja ustreznih lastnosti 
abiotskih in biotskih sestavin habitatnih tipov, naravnih procesov, ohranja zlasti 
tiste dele habitata, kjer se odvijajo najpomembnejše življenjske faze – mesta za 
razmnoževanje, skupinsko prenočevanje, prezimovanje, selitev in prehranjevanje 
živali. Posegi in dejavnosti naj ohranjajo povezanost habitatov populacij in 
omogočajo njihovo ponovno povezanost, v kolikor je bila ta prekinjena. 
Da se slednje usmeritve res v čim večji meri prilagajajo življenjskim ciklom živali 
je izjemnega pomena tudi v času izvajanja posegov. Poseganje ali opravljanje 
dejavnosti naj tako v čim manjši možni meri sovpada z obdobji, ko živali 
potrebujejo mir ali se ne morejo umakniti – z obdobji razmnoževalnih aktivnosti, 
vzrejanja mladičev, razvoja negibljivih ali slabo gibljivih razvojnih oblik in 
prezimovanja. Rastlinam naj se omogoča semenjenje, naravno zasajevanje in 
druge oblike razmnoževanja. 
Prav tako naj se na območja Natura 2000 ne vnaša živali in rastlin tujerodnih 
vrst ali gensko spremenjenih organizmov. 
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5.3.1.2.4 Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 
 
Vodilna misel pri upravljanju okolja v Ljubljanski urbani regiji je , da je 
Ljubljanska urbana regija somestje, prepleteno z naravo.  Izvesti je potrebno 
ukrepe, ki bi poskrbeli za večjo dostopnost, saj le-ta viša kakovost življenja 
(dostopnost- razvita prometna mreža in razvita mreža naravno in kulturno 
pomembnih območij), ohraniti je treba dediščino in zagotoviti kakovosten 
življenjski prostor.  Med naštetimi prioritetami je tudi vzpostavitev ekološke in 
kulturne mreže, kamor sodi varovanje vodnih virov, učinkovito prostorsko 
načrtovanje, varovanje naravnih vrednot in razvoj možnosti za rekreacijo in 
šport. Nekaj aktivnosti je bilo začetih za povezovanje na področju prostorskega 
načrtovanja, začete pa so bile tudi aktivnosti za zavarovanje Barja in Kamniško-
Savinjskih Alp. Začet je bil projekt kolesarskih poti in pešpoti, ki sodi k 
zagotavljanju dostopnosti ekološko in kulturno pomembnih območij.  
Analizirali so tudi stanje okolja v LUR-u. Prednosti prostora so, da je kljub 
relativno veliki urbaniziranosti regije, okolje izven glavnih centrov okolje še dokaj 
ohranjeno. Pomembno je tudi, da je mogoče v zelo hitrem času priti v naravo, 
medtem ko druge sestavine okolja (predvsem hrup, stanje kakovosti zraka) v 
večjih naseljih nista najboljša. Med slabosti se šteje stihijska poselitev, ki se ne 
glede na zakonodajo v regiji še vedno pojavlja, zaradi česar so vedno večji 
pritiski za urbanizacijo podeželja. V LUR-u se pojavlja priložnost oblikovanja 
somestja- mrežaste strukture urbanih in zelenih površin, ki si tudi delijo 
posamezne funkcije. Za čim večjo ohranitev okolja bo potrebno sodelovanje med 
občinami pri usklajenem načrtovanju v prostoru tako za zagotovitev primernih 
površin za stanovanjsko gradnjo kot tudi za zagotovitev učinkovitega javnega 
prevoza. 
 

5.3.1.2.5 Projekti v RRP LUR 
 
V regiji je veliko ohranjenih spomenikov premične in nepremične kulturne 
dediščine, ki jih velja ustrezno urediti in jim nameniti ustrezno rabo, ki bo 
omogočala vzdrževanje in ohranitev kulturne dediščine v regiji. 
Poleg kulturne dediščine pa je v regiji veliko območij, ki zaradi svoje naravne 
vrednosti, poleg rabe, zahtevajo tudi varovanje. S sodobnim varovanjem 
naravnih vrednot bo regija vzdrževala naravna območja, poleg tega pa bo z 
zavarovanjem naravnih vrednosti vzpostavljenih nekaj novih poslovnih 
priložnosti. Poselitev, gospodarski razvoj in infrastrukturo pa bo skušala usmeriti 
v tista območja, ki so z vidika ohranjanja naravnih in kulturnih potencialov manj 
pomembna. 
 
V regiji je poleg Barja in Kamniško - Savinjskih Alp še precej območij (Iški 
Vintgar, Borovniški pekel, Radensko polje, Sava, Šmarna gora-Grmada, 
Polhograjski dolomiti, Bistra, Mlake, Rašica), ki zahtevajo takojšnjo pozornost in 
jih je potrebno zavarovati, spadajo med program malih zavarovanj. Pri 
zavarovanih območjih je potrebno izvesti načrt upravljanja, urediti infrastrukturo 
za obisk in poskrbeti za promocijo. Še posebej pomembno je zagotoviti 
sodelovanje med posameznimi občinami. 
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Prednostni usmeritvi pri zavarovanju naravnih vrednot sta zavarovanje 
Ljubljanskega barja in Kamniško-Savinjskih Alp. Tu gre predvsem že za sedaj 
boljšo ekološko mrežo, prepoznavnost in dostopnost. Tu prihaja do neskladnosti 
z nacionalnim programom varstva okolja, kjer regijski park Kamniško- Savinjske 
Alpe ni predviden, ampak se predvideva le ustanovitev parka Ljubljansko barje. 
 

5.3.1.2.6 Strateški program Mestne občine Ljubljana 
 
Vizija je, da je Ljubljana zelena prestolnica Evrope. Ljubljana ima veliko prednost 
pred drugimi evropskimi prestolnicami, saj jo obdaja bolj ali manj ohranjeno 
naravno okolje. V samo mestno jedro se zajedata gozdni površini, ki sta velik 
rekreacijski potencial, obenem pa ugodno vplivata na mestno klimo. Naravno 
okolje daje mestu prijaznejši videz, prebivalcem omogoča bolj humano bivanje, 
hkrati pa pušča prijeten vtis tistim, ki ga obiščejo prvič. Malo je namreč mest, ki 
omogočajo prebivalcem tesen stik z naravo. Težiti je potrebno k temu, da se to 
prednost ohrani. 
Glavni okoljski cilji so povečanje zavarovanih območij, ohranjanje raznovrstnosti 
in naravnih vrednot in povečati zelene javne površine. Sprejeti so tudi sistemski 
ukrepi, kamor sodijo odlok o zavarovanju naravnih vrednot lokalnega pomena, 
odlok o zelenih javnih površinah, odlok o gozdu s posebnim namenom (mestni 
gozd), izdelava strategije mestnih zelenih površin in vzpostavitev učinkovitega in 
strokovnega upravljanja z zelenimi javnimi površinami. Operativni cilji so trajno 
ohranjati biotsko raznovrstnost in naravne vrednote lokalnega pomena ter 
zaustaviti njihovo upadanje do leta 2010 in ohranjanje obstoječih in 
vzpostavljanje novih zelenih javno dostopnih površin ter njihovo ustrezno 
upravljanje.  
 
Strateški načrt MOL-a ugotavlja, da je v sami občini nekaj evropsko pomembnih 
posebnih vrednot: 

 krajinski parki Zajčja Dobrava, Polhograjski dolomiti, Tivoli, Rožnik in Šišenski 
hrib z naravnima rezervatoma Mali Rožnik in Mostec; 

 ekološko pomembna območja Ljubljansko barje, Šmarna gora, Sava od 
Medvod do Kresnic, Rakovnik, Vevče in Rašica- Dobeno- Gobavica. 

 

5.3.1.2.7 Pregled lokalnih programov varstva okolja po občinah 
 
V tem poglavju navajamo rezultate pregleda na področju naravnih danosti ter 
zavarovanih območij v občinah in povzemamo usmeritve, vizije, strategije, 
razvojne programe ter ukrepe, ki se nanašajo na posamezno občino [10]. 
   
Borovnica 
Območje Natura 2000 zavzema velik del občine, kar pomeni določene razvojne 
omejitve. Vzpostavitev krajinskega parka Ljubljansko barje bo pomenila določene 
razvojne omejitve. Na Ljubljanskem barju so večinoma kmetijske površine. Skozi 
občino Borovnica ne poteka nobena pomembnejša cestna povezava, zato je za 
povečanje turističnega obiska potrebno poskrbeti za večjo prepoznavnost 
območja. 
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Brezovica 
Območje Natura 2000 zavzema 87 % površine občine Brezovica (južno od 
avtoceste). Z razvojnega vidika je omenjeno območje zelo problematično. Zaradi 
vzpostavitve območja Natura 2000 in krajinskega parka Ljubljansko barje je, 
oziroma bo, pri načrtovanju dejavnosti v prostoru potrebno upoštevati določene 
omejitve. Omenjena območja varovanja narave bo potrebno upoštevati pri 
umestitvi poslovne cone v prostor. V občini so mnenja, da je sicer Ljubljansko 
barje potrebno zavarovati. Občina Brezovica se zavzema za dele naselij, ki 
segajo na bodoče zavarovano območje. 
 
Dobrova 
Velik razvojni problem občine Dobrova – Polhov Gradec je krajinski park 
Polhograjski dolomiti. Omenjeni park je bil razglašen leta 1974, vendar strokovne 
podlage še do sedaj niso bile narejene. Tako na hribovitem območju, ki je v 
osnovi območje z številnimi omejevalnimi dejavniki za razvoj, velja omejevalna 
zakonodaja. Krajinski park Polhograjski dolomiti segajo na območje več občin, 
med katerimi ne potekajo dogovarjanja za rešitev omenjenega problema. 
Vzpostavitev območij Natura 2000 ni problematična, saj so zavarovani habitati 
netopirjev in rastišča Blagajevega volčina.  
 
Grosuplje 
Območje Natura 2000 pomeni omejitve pri načrtovanju dejavnosti v prostoru. 
Opredelitev območij Natura 2000 je nestrokovna in onemogoča razširitev naselja 
in obrtno industrijske cone. Ustanavlja se krajinski park Radensko polje (kraško 
polje). 
 
Ig 
Območje Natura 2000 zavzema 82 % površine občine Ig. Zaradi vzpostavitve 
omenjenega območja so pri načrtovanju dejavnosti velike omejitve. Prav tako bo 
na območju občine Ig vzpostavljen krajinski park Ljubljansko barje, kar bo 
prineslo še dodatno omejitve. Načrtovana je gradnja novega hipodroma za 
mednarodne dirke. Hipodrom na Vrbljenem je premajhen, hkrati je tudi na 
območju varovanja narave. Nov hipodrom meji na območje Natura 2000, po 
dopolnilu Natura 2000 s strani evropske komisije, pa je celo na njej- ogroža 
habitat metulja Barjanskega okarčka. 
 
 
Komenda 
Čez območje Natura 2000 poteka magistralni plinovod, zaradi česar je bil izražen 
dvom o upravičenosti vzpostavitve tovrstnega območja. Zraven območja Natura 
2000 se nahaja Poslovna cona Komenda, ki vpliva na 5 % njegove površine. 
Občina Komenda je za ohranjanje habitata jelše morala zgraditi zadrževalnik 
vode. Vodo je treba prečrpavati in zagotavljati zadostno vlažnost habitata. 
Omenjeno je stalo 3,5 mio €. Izražena je bila kritika na državo zaradi predolgega 
trajanja postopkov pridobitve soglasij. Izražen je bil tudi dvom o upravičenosti 
zavarovanja omenjenega habitata jelš. 
 
Logatec 
Območje Natura 2000 se nahaja na robu občine Logatec. Z vidika načrtovanja 
dejavnosti le-to ni konfliktno. Pri rekonstrukciji ceste (v sklopu izgradnje obvozne 
ceste, ki bi preusmerila tranzitni promet iz smeri Idrije in Žirov) se bi moralo 
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odstraniti nekaj dreves Napoleonovega drevoreda. Drevored Napoleonovih lip je 
zavarovan z odlokom o razglasitvi lip za spomenik zavarovane narave, v katerem 
je navedeno, da je potrebno za posege pridobiti tudi soglasje inštitucije za 
varstvo narave.  
 
Moravče 
Območje Natura 2000 zavzema vzhodni del občine Moravče (Peče, Križate), ki 
meji na občino Zagorje. Območje Natura 2000 (vrsta metulja »črtasti 
medvedek«) je tudi v bližini naselja Moravče. Težava je, ker je v Moravčah 6 
kamnolomov, na območju Nature 2000 tudi eden (Križate). Ministrstvo je 
podjetju Termit dalo soglasje k sanaciji kamnolomov, občina pa je proti tem 
posegom, ker sanacija poteka na sporen način (tovornjaki povzročajo veliko 
prahu ipd.),  poleg tega pa obstaja sum, da podjetje tu odlaga industrijske 
odpadke številnih podjetij (npr. papirnica Vevče, Te-To Ljubljana, Tisa). 
 
Vrhnika 
Zaradi območja Natura 2000 je ogrožen projekt vzpostavitve severne obvozne 
ceste. Projekt je izrednega pomena, saj bi obvoznica razbremenila prometno 
gnečo na Tržaški cesti. Pojavljajo se dvomi o upravičenosti oziroma ažurnosti 
obstoja območja Natura 2000, katerega bi sekala severna obvoznica. Obvoznica 
bi sekala območje Natura 2000 predlagana s strani EC, za katerega ni mogoče 
dobiti strokovnih podlag. Območje leži ob avtocesti, industrijski coni, naseljih.  
 

5.3.1.3 Opis obstoječega stanja v LUR 
 
Ljubljanska urbana regija je razglasila 8,1 % svojega območja za zavarovano 
območje (slika 2) [11].O veliki skrbi za ohranjanje narave govori podatek, da je 
22% območja Ljubljanske urbane regije razglašenega za območje Nature 2000.  
 

 
 
Slika 2: Območja Natura 2000 v Ljubljanski urbani regiji 
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Ekološko pomembna območja zavzemajo še večji del Ljubljanske urbane regije in 
predvsem na območju Ljubljanskega barja in Krimskega hribovja- Menišije pod 
njih spadajo tudi cela naselja (slika 3). So pa to območja, kjer varovalni režim ni 
tako strog in tako v večini primerov niso vzrok nesoglasij. Večji del teh območij 
je tudi pod Naturo 2000, ekološko pomembna območja so samo bolj povezana 
med sabo. 

 
 
Slika 3: Ekološko pomembna območja v Ljubljanski urbani regiji 
 
 
Na območju Ljubljanske urbane regije, je kar nekaj območij, ki so pozidana oz. 
sorodna (pozidana, ceste, deponije, kamnolomi, ipd.) in so na območju Natura 
2000 (slika 4). Ta območja zavzemajo 0,57 % površine območij Natura 2000, kar 
na prvi pogled ni veliko, se pa ravno v tej dobri polovici odstotka skrivajo 
največja nesoglasja glede varovanih območij. Medtem ko so v južnem delu (na 
Ljubljanskem barju) to predvsem ceste, so na severovzhodu, v občini Moravče to 
tudi kamnolomi, prav tako pa se pojavljajo celo obrtno industrijske cone, ki 
vplivajo na območja Natura 2000. Strokovne podlage se o tem, zakaj so tudi 
degradirana in celo industrijska območja, ter ceste tudi na varovanem območju, 
ne opredeljujejo. Težave se pojavijo, ko se dejavnost, ki je že sedaj na 
varovanem območju, želi širiti ali pa sanirati, saj so vsi posegi zelo omejeni. 
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Slika 4: Vsa pozidana zemljišča, ki so na območju Natura 2000 
 

5.3.1.4 Opis konfliktnih območij 
 
Tu gre za konflikte med razvojnimi možnostmi/interesi občin in zavarovanimi 
območji. Vizija LUR, da je to regija/somestje, prepleteno z naravo, se odraža v 
dostopni mreži zavarovanih območij, eden izmed ciljev je, naj bi imel vsak 
prebivalec največ 300 metrov zračne linije do narave. Pri tej viziji se pozablja, da 
so v LUR tudi občine, ki so razvojno ogrožene oz. imajo drugačne težnje kot 
najrazvitejše občine. Večina zavarovanih območij je tudi v razvojno ogroženih 
občinah. 
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Dobova- Polhov Gradec 
 
Odlok o sprejetju urbanističnega načrta za območje krajinskega parka 
"Polhograjski Dolomiti" za območji občin Dobrova – Polhov Gradec, Ljubljana in 
Medvode, je bil sprejet že leta 1974, vendar še od takrat niso bile narejene 
strokovne podlage, ki bi ga utemeljevale. Določeno je le območje, zato ima 
občina Dobrova – Polhov Gradec, katere večji del spada v omenjeni krajinski 
park veliko bojazen, saj park prinaša velike razvojne omejitve (slika 5). 
 

 
 
Slika 5: Občina Dobova- Polhov Gradec in območje bodočega krajinskega parka 
Polhograjski dolomiti, ki zavzema precejšen del občine [12] 
 
 
Grosuplje  
 
V občini Grosuplje prevladuje mnenje, da je opredelitev območij Natura 2000 
nestrokovna. Ta območja niti ne zavzemajo velikega deleža občine, je pa bolj 
zanimiv podatek, da je večina občine pod režimom ekološko pomembnih 
območij. Območja Natura 2000 pa so med sabo nepovezana in tudi oddaljena od 
naselij, sama občina ima tako dovolj manevrskega prostora za širitev dejavnosti 
na druge površine, predvsem ob avtocesti ali pa ob naselju Grosuplje (slika 6). 
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Slika 6: Zavarovana območja Natura 2000 v občini Grosuplje [13]  
 
Ig 
 
V občini Ig so mnenja, da so zaradi vzpostavitve območij Natura 2000 pri 
načrtovanju dejavnosti velike omejitve, saj omenjeno območje zaseda pretežni 
del občine (slika 7). Največja predvidena (oz. želena) posega v prostor v občini 
Ig sta hipodrom in letališče. Dejavnost hipodroma ima tu že tradicijo, vendar je 
stari hipodrom dotrajan, poleg tega pa na zavarovanem območju. Novi hipodrom 
je na ustreznejši lokaciji, vendar se je po odločitvi umestitve hipodroma v prostor 
na tistem območju pojavilo novo območje Natura 2000 po predlogu EC. 
Strokovne podlage za to območje niso na voljo, zato se bolj sporna kot lokacija 
hipodroma kaže sama vzpostavitev zavarovanega območja. Lokacija letališča je 
sporna in neustrezna; je na območju Ljubljanskega barja in vpliva na habitate 
številnih vrst (posredno in neposredno), saj zavzema veliko površino, dejavnost 
pa povzroča številne motnje (upoštevajoč povezane servisne dejavnosti in 
verjetne kasnejše širitve in s tem še večje posege v prostor). 
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Slika 7: Občina Ig in zavarovana območja Natura 2000, ki prekrivajo večji del 
občine [13] 
 
 
Komenda 
 
V občini Komenda je bil izražen dvom o upravičenosti vzpostavitve območja 
Natura 2000. Gre predvsem za območje Zadnje struge pri Suhadolah, kjer je 
habitat jelš (slika 8). V bližini območja je občina zgradila večjo obrtno 
industrijsko cono, ki se še vedno širi. Ob dograditvi cone bo ta vplivala na 5 
odstotkov zavarovanega območja. Za ohranitev habitata jelš je bilo potrebno 
zgraditi zadrževalnik vode (prečrpava vodo in skrbi za vlažnost, cena 3,5 milijona 
evrov). Poraja se vprašanje, zakaj se je občina odločila širiti cono na zavarovano 
območje, vprašanje pa je tudi, ali je smiselno ohranjevati neko naravno prvino s 
tehnično rešitvijo, saj je narava nekaj, kar se ohranja samo, in naj ne bi 
potrebovala človekovega vzdrževanja. 
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Slika 8: Občina Komenda, na jugozahodu občine je območje Natura 2000 [13] 
 
 
Moravče 
 
V občini Moravče je 6 kamnolomov, eden celo na območju Natura 2000 (slika 9). 
Ministrstvo je podjetju Termit dalo soglasje k sanaciji kamnolomov, občina pa je 
proti tem posegom, ker sanacija poteka na sporen način (tovornjaki povzročajo 
veliko prahu ipd.) poleg tega pa obstaja sum, da podjetje tu odlaga industrijske 
odpadke številnih podjetij (npr. papirnica Vevče, Te-To Ljubljana, Tisa).  
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Slika 9: Območje Natura 2000 v občini Moravče [13] 
 
 
Vrhnika  
 
V občini Vrhnika je veliko zavarovanih območij, večina jih je južno od avtoceste 
(slika 10). Predlagana trasa obvoznice bi sekala območje Natura 2000 
(predlagana s strani EC). Strokovnih podlag ni mogoče dobiti, porajajo se dvomi 
o upravičenosti oz. ažurnosti tega območja. Vztrajanje pri zavarovanju tega 
območja se zdi nesmiselno (predvsem zaradi pomanjkanja strokovnih podlag) in 
pa zaradi dejstva, da območje leži ob avtocesti, industrijski coni in naseljih.  
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Slika 10: Občina Vrhnika in območja Natura 2000, z najsvetlejšo zeleno je 
pobarvano območje, ki je bilo dodano kasneje in ki onemogoča izgradnjo severne 
obvoznice [13] 
 
 

5.3.1.5 Analiza  
 
Glavna ugotovitev je, da so v Ljubljanski urbani regiji zavarovana območja sicer 
dokaj enakomerno razporejena po celotni regiji in tako nudijo kvalitetno okolje 
velikemu številu prebivalcev, da pa je južni del regije precej bolj zavarovan 
(večina občin za več kot polovico zavarovanih območij), hkrati pa je južni del tudi 
manj razvit. Medtem ko so se nekatere občine na jugu že sprijaznile z 
zavarovanimi območji in jih celo pozdravljajo, pa si priznavajo, da jih to močno 
razvojno omejuje.  
Alternative, ki se porajajo pri vzpostavitvi so v bistvu dokaj podobne že 
sedanjemu stanju- nujno je treba ohraniti velike sklenjene površine, kjer se 
namerava tudi vzpostaviti regijske in krajinske parke (Alpe, Barje, Polhograjsko 
hribovje…) potrebno pa je bolj povezati oz. osmisliti mala zavarovanja. 
Izpostaviti želimo dejstvo, da je precej habitatov metuljev, kjer so to manjša 
območja, kjer ni ostalih pomembnih vrst, vendar pa so ta območja zaradi tega 
močno razvojno omejena. Ob tem je treba premisliti, kje gre resnično za 
varovanje narave, kje pa le za muhe »strokovnjakov«, ki skušajo na vsak način 
ohraniti dotične habitate. Tako ravnanje je ne le ne-razvojno ampak tudi ne-
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evolucijsko, saj ne vemo, kako se bodo te vrste prilagajale v prihodnosti (sploh 
pri hitrem razvoju žuželk). Vprašanje je tudi, če se metulji resnično pojavljajo 
točno na začrtanih (zavarovanih) območjih. V prihodnosti bi bilo treba sprejeti 
družbeno-strokovni konsenz o zavarovanju habitatov, saj je bila do sedaj to le 
domena biologov, kar je v bistvu paradoksalno, saj so se z eno temeljnih 
omejitev prostorskega načrtovanja pri nas ukvarjali večinoma pripadniki biološke 
stroke, ki z načrtovanjem prostora nimajo veliko skupnega. Ena izmed bodočih 
usmeritev bi bila tudi, da je treba bolj upoštevati dosedanjo rabo, saj obstajajo 
številna območja, kjer so območja Natura 2000 pravzaprav na pozidanih in 
sorodnih zemljiščih (še več pa je takih v njihovi neposredni bližini) (slika 11). 
 

 
 
Slika 11: Konflikti občin v Ljubljansko urbano regijo z zavarovanimi območji. Pri 
tej sliki gre za upoštevanje konkretnih problemov pri prostorskem načrtovanju 
 
 
Spodnja slika prikazuje možne konfliktne točke v prihodnosti (slika 12). 
Prihodnje konflikte napovedujemo predvsem na podlagi zapisnikov sestankov na 
občinah [10]. Marsikatera občina je namreč priznavala, da bodo zaradi 
zavarovanih območij prišle omejitve, niso pa točno navedle katere, medtem ko 
so v nekaterih jasno povedali, da bo v prihodnosti prišlo do težav zaradi 
morebitne gradnje obvoznice, plinovoda ali poslovnih con. Edini konflikt, ki ni 
povezan z razvojem, je v občini Kamnik, kjer se bo v prihodnosti verjetno 
pojavila večja težnja za boljše zavarovanje Velike planine, kjer je danes malo 
zavarovanih območij. 
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Slika 12: Možni prihodnji konflikti 
 

5.3.1.6 Usmeritve za zasnove SP RPN LUR 
 
Vzpostavitev ekološke mreže, ki naj bi olajšala dostopnost »narave« vsem 
prebivalcem, bo zaradi ugodnih naravnih danosti dokaj lahka in uspešna, težava 
pa je v tem, ker ji ne sledi podobna vizija o vzpostavitvi gospodarske mreže. 
Občine in LUR bi morale reševati okoljske probleme skupno na tak način, da bi v 
občinah, kjer je to možno, načrtovali dejavnosti tudi za občine z omejujočimi 
dejavniki. Problemi glede zavarovanih območij v LUR se izpostavijo predvsem 
zaradi razvojnih teženj, tako da je nujno vzporedno načrtovanje obeh sistemov 
(torej razvojnih in varovalnih).  
 
Ena od rešitev bi zagotovo bila vzpostavitev prehodnih con ob območjih, kjer sta 
v neposredni bližini ali se celo prekrivata območja raznaravljenega prostora 
(infrastrukturni objekti, poselitvena območja, ipd.) ter zavarovana območja 
narave. S tem bi omogočili določene možnosti optimizacije na območjih z visoko 
stopnjo prostorskih omejitev zaradi zavarovanih območij.   
 

5.3.2 Rekreacija 

5.3.2.1 Rekreacija na/ob/v vodi 
 
Namen naloge je bil poiskati potenciale in probleme na področju vodne in 
obvodne rekreacije v LUR. Ugotoviti, katera vodna telesa so primerna za takšno 
dejavnost in katere dejavnosti lahko opredelimo kot dejavnosti v okviru vodne in 
obvodne rekreacije, ki se lahko izvaja na območju LUR. Delo je temeljilo na 
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predpostavki, da potencial za vodno in obvodno rekreacijo ni izkoriščen v 
zadostni meri. 
 
Za LUR je značilna razvejana mreža vodotokov. 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 v LUR. Številni vodotoki, Sava, Kamniška 
Bistrica, Pšata, sistem Ljubljanice, Šujica, Rašica pogosto poplavljajo in so v 
bližini naselij in kmetijskih zemljišč regulirani. Glede na značilno spreminjanje 
pretokov in glede na vire iz katerih se napajajo, lahko vodotoke razdelimo v 4 
pretočne režime: dežni, snežni, snežno-dežni in dežno snežni. Nanje vplivajo 
razporeditev in oblika padavin, letni potek evapotranspiracije, temperatura, 
razporeditev snežne odeje, pa tudi relief z višinsko členovitostjo in strmino, 
kamninska sestava, pedološka in rastlinska odeja, raba tal, itd. Za vodotoke na 
območju LUR-a sta značilna dežno-snežni in snežno-dežni režim. Prvi (dežno-
snežni) je sestavljeni, z dvema viškoma in dvema nižkoma. Glavni višek se 
pojavi v zgodnji pomladi, poletne nizke vode so bolj poudarjene kot zimske. Na 
območju LUR-a je ta režim najpogostejši, značilen je za vodotoke v porečju 
Ljubljanice. Drugi (snežno-dežni) je značilen za vodotoke, ki z večjim delom 
segajo v visokogorje Alp. Zanj je značilen zimski nižek ter manj izrazit poletni 
nižek, ki je običajno premaknjen proti koncu poletja. Spomladanske visoke vode 
presegajo jesenske, obilne so tudi zaradi taljenja snega. Na območju LUR-a ima 
značilen snežno dežni režim Kamniška Bistrica. 
 

5.3.2.1.1 Izhodišča vezana na vodno in obvodno rekreacijo 
 
Izhodišča vezana na urejanje vodne in obvodne rekreacije so naslednja: 

- doseganje ciljev regije in občin na področju vodne in obvodne rekreacije  
- možnost izvajanja obvodno-rekreacijske dejavnosti v posameznih občinah 

(identifikacija primernih vodotokov) 
- sledenje ciljem postavljenim v NPVO, SPRS in RRP LUR. 

 
 
Pri obvodni rekreaciji kazalniki niso vezani samo na površino in kakovost, saj gre 
v večini primerov za linijske strukture, ki se jim na določenih mestih doda 
športne objekte in parkirišča. Te ureditve pa imajo velik vpliv na kakovost 
bivanja in ceno bližnjih objektov ter na zaželenost bivanja v takšnem okolju. Na 
ta način lahko te strukture prispevajo tudi k večji kakovosti življenja in 
posledično k dodatnemu priseljevanju v ta območja. 
 
V primeru, da si za cilj postavimo ureditev obvodnih poti in območij, kjer se bo 
lahko izvajala vodna in obvodna rekreacija, to pomeni, da je treba izboljšati ali 
vsaj ohranjati kakovost vode, raznolikosti biotopov in poskrbeti za varovanje 
zaščitenih območij in naravnih vrednot.  
 
Kazalniki uspešnosti bodo predvsem povečanje števila ljudi, ki se bodo s takšno 
aktivnostjo ukvarjali, zadovoljstvo prebivalcev nad bivalnimi pogoji v njihovem 
okolju, večja vrednost nepremičnin v bližini takšnih objektov in večje zanimanje 
za priseljevanje v takšna območja. Pozitivna posledica takšnih ureditev pa bo 
tudi večja osveščenost o pomembnosti ohranjanja naravnega okolja. 
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V večini primerov gre za strukture, ki so linijske in se raztezajo v več občin, 
vendar pa jih je treba obravnavati kot enotno potezo, saj lahko le kot celota 
delujejo učinkovito.  
 
Problemi vezani na vodno in obvodno rekreacijo, ki jih obravnavamo v okviru 
SPVO so naslednji:  

- konflikti med posameznimi okoljevarstvenimi in razvojnimi cilji  
- konflikt med varovanjem narave in razvojem vodne in obvodne rekreacije  
- zagotavljanje primernih površin in kakovosti vode  
- dostopnost  

 

5.3.2.1.2 Pregled okoljskih ciljev 
 
Povzetek ciljev vezanih na vodno in obvodno rekreacijo:  

- varstvo pred poplavami varovanje vodnih virov  
- ohranjanje naravnih vrednot raba vodotokov na način, ki jih ne ogroža 
- uveljavljanje večnamenske rabe  
- razvoj mreže rekreacijskih območij in poti  
- ohranjanje in izboljšanje kvalitete vode 

 
Z načrtnim ohranjanjem zelenih površin ter urejanjem rekreacijskih območij se 
vzdržuje razmerje med urbanim in naravnim prostorom. V zaledju mesta se 
izkoristi možnosti sočasne namembnosti rekreacijskih površin s kmetijskimi in 
gozdnimi zemljišči. Pred spremembo namembnosti se zavaruje tiste zelene in 
odprte površine, ki so ključne za zeleni sistem mesta zlasti v ekološkem in 
socialnem smislu. 
 
Vodne in obvodne površine v naselju se približa naselju z izboljšavo obvodnih 
površin, urejenimi pešpotmi, ozelenitvami, ustvarjanjem mikroambientov, 
manjših parkov, igrišč in podobno. 
 
Rešitve (pri izgradnji hidroelektrarn) se prilagodi morebitnim drugim rabam vode 
ob upoštevanju ohranjanja biotske raznovrstnosti. 
 
Na vodovarstvena območja se usmerja dejavnosti, ki omogočajo prostorski 
razvoj in skladno z vodovarstvenim režimom ne ogrožajo kvalitete vodnih virov. 
Na obstoječih močno urbaniziranih ali kmetijskih območjih se v primeru 
ogroženosti vodnih virov uvaja ukrepe aktivne zaščite in umetnega bogatenja 
podzemne vode. 
 
Vode se izkorišča za oskrbne, gospodarske in turistično-rekreacijske namene, pri 
čemer se zagotavlja njihovo varstvo v smislu trajne ohranitve kemijskega in 
ekološkega stanja ter obnovljivosti naravnega vira ter varstva ekološkega, 
krajinskega in doživljajskega pomena voda v krajini, vključno s kvalitetnimi 
posegi človeka (mlinščice, pomoli, kulturni sloji in podobno). V okviru priprave 
prostorskih aktov se zagotavlja njihovo celovito obravnavo po povodjih in 
porečjih. 
 
Za rekreacijo se skladno s prostorskimi možnostmi in omejitvami namenja Savo, 
Krko, Ljubljanico, Kamniško Bistrico, druge manjše reke ter stoječe vode 
(Podpeč, Rakitna) in jezera antropogenega nastanka, nastala z zajezitvami. Med 



 

 
87 

rekreacijska območja na vodah z ustrezno kvaliteto vode se lahko uvrsti 
območja, kjer je mogoče organizirati oblike dostopa, ki ne pomenijo 
spreminjanja morfoloških značilnosti voda in kjer rekreacijska raba voda ni v 
nasprotju z ranljivostjo vodnih ekosistemov, kulturnih in doživljajskih značilnosti 
vodnih ter obvodnih krajin. Zaradi zmanjševanja pritiskov turističnih dejavnosti 
na morsko obalo se za rekreacijske dejavnosti spodbuja izrabo celinskih voda. 
 

5.3.2.1.3 Pregled potencialov in problemov 
  
Večina onesnaženja vodotokov prihaja iz točkovnih virov, kot so izpusti 
komunalnih in industrijskih odpadnih voda ter spiranja z urbaniziranih površin. K 
onesnaževanju voda z gnojenjem in uporabo fitofarmacevtskih sredstev prispeva 
tudi kmetijstvo. V zadnjih letih se kakovost rek počasi izboljšuje predvsem zaradi 
zmanjšanja količin neprečiščenih odplak in izboljšanja sistemov čiščenja odpadne 
vode. 
 
Preglednica 4: Primerjava kakovosti površinskih vodotokov v Sloveniji v letih 
1994 – 2000 [14] 
 
Vodotok Kontrolno 

mesto 
Skupna ocena 
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

SAVA Otoče 2 2-(3) 2-(3) 2-(3) 2-(3) 2-(3) 2 
Prebačevo 2-3 2-3 3 2-3 2-3 3 2-3 
Medno 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-(3) 2-(3) 
Šentjakob 2-3 2-(3) 2-(3) 2-3 2-3 2-(3) 2-(3) 
Dolsko 3 3 3 3 3 3-(4) 3 
Litija 3 (2)-3 (2)-3 3 3 3 3 

SORA Medvode 2-(3) 2 2-(3) 2-(3) 2-(3) 2-3 2-(3) 
KAMNIŠKA 
BISTRICA 

Izvir 1-2 1-2 1-2 1-(2) 1-(2) 1 1-(2) 
Beričevo 4 4 4 4 4 4 3-4 

LJUBLJANICA Livada 2-3 2-3 2-3 3 3 2-3 (2)-3 
Zalog 4 (3)-4 3-4 4 4 4 (3)-4 

V. 
LJUBLJANICA 

Mirke 2 2 2 2 2 2 2 

VELIKI 
MOČILNIK 

Vrhnika 2 2 2-(3) 2 2 2 2 

GRAJSKI 
IZVIRI 

Bistra 2 2 2-(3) 2-(3) 2-(3) 2 2 

LOGAŠČICA Jačka 3 3-4 3-4 3-(4) 3-(4) 3-4 4 
 
 
Na območju LUR-a je 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.  
 
Sava, v katero se zlivajo največje reke območja, je dovolj vodnata, da 
onesnaženost pritokov v manjši meri vpliva na njeno kakovost. Kljub temu se 
njena kakovost poslabša dolvodno od sotočja z Ljubljanico in Kamniško Bistrico, 
ki sta v spodnjem toku v 3.-4. kakovostnem razredu. Za večji del vodotokov je 
sicer značilna visoka obremenitev z organskimi snovmi, kar vpliva na kisikove 
razmere. Razmere se še poslabšajo v času visokih temperatur ozračja in nizkih 
pretokov. Vodotoki so obremenjeni s spojinami dušika in fosforja, kar je 
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posledica neurejene kanalizacije in neposrednih izlivov komunalne odpadne vode 
v vodotoke. Izgradnja čistilne naprave v Zalogu je vplivala na izboljšanje 
kemijskega stanja Ljubljanice v Zalogu in tudi na stanje Save v Dolskem.  
 
Sava, Ljubljanica, Kamniška Bistrica in Iška imajo velik rekreacijski potencial in 
privabljajo številne obiskovalce. Vendar pa je na področju vodne in obvodne 
rekreacije v regiji še vedno pomanjkljiva celovita ponudba in spremljajoča 
infrastruktura. Občine v regiji prepoznavajo velik pomen in potencial, ki ga ima 
voda in vodni pojavi. Občine Kamnik, Domžale in Trzin sodelujejo v projektu 
Kamniška Bistrica – zelena rekreacijska os. Mestna občina Ljubljana načrtuje 
večjo vlogo Save v rekreacijske namene, večji pomen bosta pridobili tudi reki 
Ljubljanica in Iščica, ki naj bi ponovno postali plovni reki. 
 
 
Pregled potencialov in problemov vezanih na obvodno rekreacijo je podan v 
preglednici 5. 
 
Preglednica 5: Pregled potencialov in problemov vezanih na obvodno rekreacijo v 
občinah LUR 
 
Borovnica Turistični potencial: ohranjena narava, Pekel pri Borovnici  
Dobrepolje Problem z onesnaženjem in odpadnimi vodami 
Dobrova-
Polhov 
Gradec 

Predlagana gradnja mokrih in suhih zadrževalnikov 

Grosuplje Predlagana gradnja mokrih in suhih zadrževalnikov. Nivo vodotokov se zmanjšuje. 
Vodostaj Iščice in Iške je v sušnem obdobju zelo nizek, zaradi cesar nista primerni 
za plovbo. 

Kamnik Medobčinski projekt je projekt Kamniška Bistrica - »zelena rekreacijska os«. Interes 
je po malih hidroelektrarnah. 

Medvode Pod Šmarno goro je načrtovan jez za hidrocentralo Medvode. Gradnja jezu se 
podpira, saj bodo s tem regulirane tudi pop lave 

Trzin medobčinsko povezovanje - rekreacijska os Kamniška Bistrica 
MOL Vodotoki Sava, Ljubljanica in Iščica so akvatorij Mestne občine Ljubljana: na Savi so 

načrtovane hidroelektrarne (obnovljivi viri energije). Hkrati se ureja tudi obvodno 
območje (npr. sanacija črnih odlagališč odpadkov, črnih gradenj). Sava bo v 
prihodnje imela tudi večjo rekreacijsko funkcijo. Načrtovano je povečanje pomena 
Ljubljanice in Iščice kot plovni reki. 

 
 
 
Dejavnost vodne in obvodne rekreacije ima lahko različne vplive na okolje, ki so 
odvisni od načina izvajanja. Le v primeru, da varstvo okolja vključimo že na 
strateški ravni lahko zagotovimo, da se bo le to upoštevalo tudi pri izdelavi 
dokumentov in projektov na nižjih nivojih. Prav tako lahko z oceno vplivov na 
okolje na tej ravni zagotovimo, da bodo te ocene prekrivale večja območja, ki 
povezujejo več občin in delno tudi zagotovila celovitost in enotnost nadaljnjih 
planov. 
 

5.3.2.1.4 Analiza 
 
Z analizo stanja in potencialov za rekreacijske dejavnosti smo preverili možnosti 
za vodno in obvodno rekreacijo. Za športno-rekreativne dejavnosti kot so 
kajakaštvo, rafting in kanuistika je značilno, da so usmerjene predvsem na hitro 
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tekoče vode v naravnem ali razmeroma naravnem stanju. Posamezne zvrsti 
čolnarjenja so odvisne od klimatskih razmer in vodnega stanja. Dejavnost se 
izvaja povečini od aprila do septembra. Za vodne športe in rekreacijo na/v/ob 
vodi so pomembni zlasti nagib terena, sestava tal, raba tal in vegetacija ter 
dostopnost do vode, višina obale in vodno dno. Drugi poglavitni pogoj je 
uporabnost vode in njena čistost ter temperatura. Minimalne zahteve glede obale 
so nagib obalnega terena pod 20%, širina obale nad 10 m, suha tla, višina 
obalnega roba pod 2 m, obala brez vegetacije ali z vegetacijo, ki ne omejuje 
dostopa do vode. Velik potencial za rekreacijo na/v/ob vodi imajo zemljišča v 
neposredni bližini vodnih teles, ob potokih, jezerih, rekah, akumulacijah kjer je 
hkrati tudi dobra dostopnost do obale. Velik potencial je na območju Zbiljskega 
jezera, ob Savi med Mednim in Tacnom, na Ježici ter na območju med 
Šentjakobom in Litijo. Zelo velik potencial je na območju sotočja Ljubljanice, 
Kamniške Bistrice in Save. Velik potencial ima Kamniška Bistrica, predvsem v 
njenem zgornjem toku in v poteku preko naselij Kamnik in Domžale. Velik 
potencial ima tudi Ljubljanica v poteku od Vrhnike do Zaloga. Potencial za 
rekreacijo bo tudi na območju akumulacij, ki bodo nastale v okviru gradnje 
hidroelektrarn na reki Savi. 
 
Območja, kjer bi bilo mogoče razvijati vodni in obvodni šport, so vodotoki, na 
katerih je takšna dejavnost že načrtovana, vodotoki, na katerih je takšna 
dejavnost možna brez večjih posegov v okolje in z upoštevanjem varstvenih 
območij, načrtovanje novih rekreacijskih območij na vodotokih, za katere so 
predvideni večji posegi v prostor. Sem spadajo: 

- gradnja HE - zajezitvena jezera 
- mokri in suhi zadrževalniki 
- v okviru sanacije vodotokov se lahko načrtuje tudi rekreacija 

  
Dodatni parametri za izbor lokacij so: 

- bližina naselja 
- dostopnost 
- primernost brežin 

 
Karta (slika 13) prikazuje vodotoke z večjim potencialov za vodno in obvodno 
rekreacijo. 
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Slika 13: Potenciali prostora za rekreacijo na/ob vodi 
 
V nadaljevanju podajamo nabor potencialnih lokacij za razvoj različnih panog 
vodne in obvodne rekreacije. 
 
Lokacije na Iščici: 
 
V območju naravne vrednote, Nature 2000 in v vodovarstvenem območju, 2. 
razred. Kakovost vode je primerna za kopanje, vendar ni dovolj globoka. 
Primemo za kajak in kanu. 
 
Na Iščici je načrtovano urejanje plovnih poti. To je v določeni meri že mogoče, 
vendar pa se na vodotoku pojavljajo manjše brzice, v sušnem obdobju pa se 
gladina voda zelo zniža. Iz tega razloga je vodotok primeren kot plovna pot za 
kajak ali kanu le v delu leta, ko to nivo vode dopušča. 
 
Iščica teče po zavarovanem območju in območju zaščitenega vodnega vira, zato 
intenzivno kmetijstvo ob njej ni dovoljeno. Kljub temu pa bi bilo primemo urediti 
10-15m buffer cone, po kateri bi bila lahko urejena sprehajalna pot, ki bi služila v 
rekreacijske namene. 
 
Sotočje Ljubljanice in Iške 
 
V območju naravne vrednote, Nature 2000 in v vodovarstvenem območju, 2. 
razred. Kakovost vode je primerna za kopanje. Primemo za kajak in kanu. 
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Ljubljanica  
 
Ljubljanica ima osrednji pomen, saj teče skozi Ljubljano in je zaradi svoje globine 
primerna tudi za večja plovila (turistične ladjice). Njen potencial pa je še zlasti na 
obrobju mesta slabo izkoriščen. Primemo bi bilo urediti poti ob Ljubljanici in več 
veslaških centrov. 
 
Ljubljanica - obstoječi športni center; V območju naravne vrednote, Nature 2000 
in v vodovarstvenem območju, 2. razred. Kakovost vode je primerna za kopanje. 
Primemo za kajak in kanu. 
 
Šuštarski most; V območju naravne vrednote in v vodovarstvenem območju, 2-
3. razred. Kakovost vode ni primerna za kopanje. Primemo za kajak in kanu. 
 
Sotočje Ljubljanica - Grubarjev prekop 
 
V območju naravne vrednote in v vodovarstvenem območju, 3. razred. Kakovost 
vode ni primerna za kopanje. Primemo za kajak in kanu. 
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Sava 
 
Sava - tekmovalna steza; V območju naravne vrednote in v vodovarstvenem 
območju, 2-3. razred. Kakovost vode ni primerna za kopanje. Primemo za kajak, 
kanu in rafting. 
 
Brod; To območje je ustrezno urejeno za namembnost, ki jo ima. Nahaja se 
neposredno v naselju ima dobre prometne povezave v bližini se nahajajo tudi 
avtobusne postaje, po katerih peljeta dve avtobusni progi. Parkirišča in servisni 
objeti so ustrezni, kot tudi prisotnost športnih površin v obliki teniških in 
košarkaških igrišč. Prostor je v rabi tudi ko v njem ni predvidenih večjih 
organiziranih športnih prireditev. V tem prostoru pa je poskrbljeno za pestro rabo 
vodne in obvodne površine: rafting, kajak, kanu, plavanje, sončenje, košarka, 
tenis, odbojka,... 
 
Sava je edini vodotok v LUR, ki je zaradi svoje širine, hitrosti in brzic primeren 
tudi za rafting. To možnost je možno bolje izkoristiti. 
 
 
Kamniška Bistrica 
 
Izvir Kamniške Bistrice je naravna vrednota in v vodovarstvenem območju, voda 
je 1. razreda, primerna za kopanje, kajak, kanu. 
 
Kamniška Bistrica v Domžalah ima 3. razred kakovosti vode in ni primerna za 
kopanje, v poletnem času delno presahne, zato ni primerna kot plovna pot. 
 
Kamniška Bistrica ima v poletnih mesecih nizek vodostaj, zato za vodne športne 
ni primerna. Izvir Kamniške Bistrice je že namenjen rekreaciji, vendar bi bilo 
treba poskrbeti za boljšo ureditev obvodnih poti v preostalem toku. 
 
Obstoječe ceste v okolici Kamniške Bistrice bi morali razširiti in ob njih urediti 
kolesarsko pot in pot za pešce, saj jo že sedaj poleg avtomobilov uporabljajo tudi 
kolesarji, sprehajalci in rekreativci na rolerjih. Obstoječe gostinske kapacitete 
ustrezajo številu obiskovalcev, možni pa so še drugi programi, npr. rekreativno-
medicinsko diagnostične narave. 
 
 
Sotočje Save, Ljubljanice in Kamniške Bistrice 
 
Sotočje Save, Ljubljanice in Kamniške Bistrice ima velik razvojni potencial. 
Območje ni v Naturi 2000 zato je tam možno zgraditi center za vodne in obvodne 
športe. Zaradi bližine Ljubljane pa bi bila primerna tudi navezava na mestni 
potniški promet ter ureditev kampa. 
 
Predlagamo izgradnjo dostopov, ki večkrat prečkajo reke in tako vsa nabrežja 
povezujejo v nekakšno celoto, ki je vezana na obstoječe ceste. Vsekakor bi se 
dalo izboljšati tudi dostopnost območja z novo avtobusno progo in železniško 
postajo. Na območju je nujna ureditev parkirnih prostorov, servisnih objektov, 
območja plaže in športa. 
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5.3.2.1.5 Rezultati in zaključek 
 
Pri natančnejšem planiranju območij za vodno in obvodno rekreacijo, bi bilo 
treba dejavnost najprej razčleniti, nato opraviti podrobnejše analize, pri čemer bi 
sodelovale vse občine skozi katere poteka vodotok, vključiti bi bilo treba tudi 
krajevne skupnosti in do rešitev priti na javnih delavnicah. Le tako bi lahko 
zagotovili, da bi bilo načrtovanje in izvedba projekta celovita in ne bi 
nasprotovala željam prebivalcev. 
 

5.3.2.2 Rekreacijsko kolesarjenje 
 
Kolesarjenje sodi med pomembnejše športnorekreacijske dejavnosti in je 
razmeroma močno razširjena dejavnost tako v Sloveniji kot tudi v Ljubljanski 
urbani regiji. Kolesarjenje po svojem namenu ni samo prostočasna dejavnost, 
posameznik lahko kolesari tudi z namenom prevoza na delo, v šolo, po opravkih 
ipd.  
 
Kolesarje glede na namen in cilj kolesarjenja lahko razdelimo v posamezne ciljne 
skupine: 
 kolesarji, ki se vozijo iz potrebe z namenom prevoza na delo, v šolo in po 

opravkih; 
 kolesarji, ki se vozijo zaradi rekreacije in v turistične namene. Znotraj te 

skupine ločimo kolesarje, ki kolesarijo približno enkrat na teden in je zanje 
kolesarjenje način izletništva ter priložnost za druženje. Zanje so pomembni 
dejavniki zanimivo okolje, udobnost in varnost na poti. Druga skupina so 
»potovalno-turistični« kolesarji, ki se odpravijo na daljšo, to je več dni 
trajajočo vožnjo. Relacije morajo vključevati naravne in kulturne zanimivosti 
ter turistično ponudbo. Velik pomen pri izbiri relacije ima tudi možnost 
prenočitve v kampih. 

 kolesarji, ki se vozijo predvsem zaradi rekreacije - sproščanja energije in 
vzdrževanja splošne telesne kondicije. Ta skupina kolesarjev kolesari zelo 
pogosto, dolžina vožnje je od 25-80 km, kolesar preživi na kolesu približno 5 
ur, vožnja je navadno krožna, najkrajša pot do cilja ni tako pomembna.  

 
Za rekreacijsko kolesarjenje so pomembni dejavniki: 
 urejene kolesarske poti, 
 urejena počivališča (in oskrba z vodo), 
 organizirana izposoja koles, 
 razgledne točke, 
 turistične informacije (oskrba s kolesarskimi kartami in vodniki, informacije o 

težavnostni stopnji posameznih relacij ipd.). 
 
Občine v okviru Ljubljanske urbane regije kolesarjenju pripisujejo velik pomen. V 
Regionalni razvojni program za LUR je kot eden izmed prioritetnih projektov 
vključen projekt Zasnova mreže kolesarskih povezav v regiji. Cilj projekta so 
urejene in varne kolesarske povezave, promocija kolesarjenja in trajnostna 
mobilnost. Poleg izgradnje kolesarske infrastrukture se uredi in razširi možnost 
izposoje koles v večjih centrih in uredi povezovanje z javnim potniškim 
prometom in možnostjo uporabe »skupne vozovnice«. 
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Omrežje posebnih kolesarskih poti v regiji še ni povsem razvito. Cestno 
kolesarjenje se zaenkrat navezuje predvsem na cestno omrežje namenjeno 
motornemu prometu. Nerazvitost kolesarske infrastrukture, zlasti v obmestjih, 
kjer je velika gostota motornega prometa, pomeni glavno oviro za množičnejšo 
vlogo kolesarjenja. Glavni problemi so združenost kolesarskih poti z ostalimi 
prometnicami in konflikti zaradi uporabe istih poti za hojo, kolesarjenje, rolanje, 
motorni promet ipd. Ponekod kolesarske poti niso ustrezno označene ali so 
nevzdrževane. Vzpostavitev mreže kolesarskih poti bi spodbudilo k večji uporabi 
koles in varnejšemu kolesarjenju, hkrati pa bi se zmanjšale tudi neprimerne 
oblike kolesarjenja kot so vožnja po gozdovih, travnikih ipd. 
 
Rekreacijsko kolesarjenje se je v zadnjih letih izjemno povečalo in dobilo nov 
pomen. V LURu je zato predlaganih 34 novih poti, ki bi potekale po že obstoječih 
cestah. Vse povezujejo znamenitosti ob poteh. V načrtu pa je tudi označitev, 
ureditev izhodišč, promocija in vzdrževanje poti. 
 
Potrebe rekreacijskih kolesarjev delimo v skladu s ciljnimi skupinami 
uporabnikov: 

‐ Športniki ali športni rekreativci 
Kolesarska tura je lahko daljša ali zahtevnejša glede vzponov in spustov. Poti 
lahko potekajo po regionalnih in lokalnih cestah. Zaradi konstrukcije kolesa pa ni 
priporočljiva vožnja po slabih cestah oziroma brezpotjih. 
 

‐ Gorsko kolesarjenje 
Poteka po posebej za to organiziranih trasah (redvsem zaradi varovanja okolja, 
kakor tudi varnosti samih kolesarjev in slučajnih mimoidočih). Primeren naklon – 
15%, trdna podlaga. 
 

‐ Rekreativno in turistično kolesarjenje 
Dolžina rekreacijske poti je od 25- 50 / 80 km, kar pomeni do 5 ur vožnje. Poti 
morajo biti primerno označene. Po možnosti naj bi potekale po kolesarskih 
stezah, kar pa ni povsod mogoče. Zato se uporabljajo stranske, manj prometne 
ceste, makadamske poti in kolovozi. Bolj privlačne so krožne poti, ki povezujejo 
arhitekturne in biotske znamenitosti. Pomembna so tudi postajališča za oskrbo s 
pijačo, hrano, senco za počitek. 
 

‐ Družinsko kolesarjenje 

Kolesarske ture so krajše in potekajo po ravninskih predelih, predvsem pa 
vključujejo izobraževalne znamenitosti. 
 

5.3.2.3 Pregled stanja po občinah  
 
Preglednica 6 povzema stanje na področju rekreacijskega kolesarjenja v občinah 
LUR [10]. 
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Preglednica 6: Stanje na področju rekreacijskega kolesarjenja v občinah LUR 
Občina Opis stanja 
Borovnica Želijo boljšo prepoznavnost kraja in več turizma. 
Brezovica Kmalu velik del pod krajinskim parkom Ljubljansko barje 
Dobrepolje 
 

Gozdne poti urejene za kolesarjenje. Koncept »zelene« občine (kamp v 
naravnem okolju) 

Dobrova – 
Polhov Gradec 

Erozijsko ogroženo območje. Krajinski park Polhograjski dolomiti. Pohodniške 
poti, načrtovana kolesarska pot – ni realizirana 
 

Domžale Ni želenega sistema kolesarskih poti. Želijo zeleno rekreacijsko os. 
Grosuplje Predlog kolesarskih poti ob meji občine, 85 km po asfaltu in makadamu.  
Ig 
 

Nerealizirana kolesarska steza ob cesti. Prekratke in neurejene obstoječe poti. 

Kamnik Veliko organiziranih kolesarskih poti, vendar niso ločene od prometa. 
Ljubljana 
 

Za kakovostno kolesarsko infrastrukturo je treba pri načrtovanju kolesarskega 
omrežja zagotoviti predvsem pet temeljnih elementov: neprekinjenost, 
direktnost, privlačnost, varnost in udobje. Ureditev te infrastrukture bo 
pripomogla k povečanju kolesarskega prometa in zmanjšanju prometa osebnih 
vozil ter posledično k izboljšanju prometnih in bivalnih razmer. 
 
- Mesto potrebuje poleg nepretrganih kolesarskih vpadnic notranji kolesarski 

obroč (5 minutna dostopnost s kolesom iz središča mesta), s katerim bi 
dosegli hitrejši tranzit kolesarjev po obroču namesto skozi mestno jedro. 
Znotraj notranjega kolesarskega obroča je predvidena ureditev 
enakomerne terciarne mrežaste strukture kolesarskih povezav z rastrom, ki 
ni večji od 200 m. 

- V dosegu 15-minutne dostopnosti s kolesom iz središča mesta je predviden 
še en gravitacijski zunanji kolesarski obroč, namenjen predvsem 
daljinskemu kolesarskemu prometu z možnostjo izognitve zgoščenemu 
mestnemu območju ali samo kot najkrajša navezava do naslednjega kraka 
daljinske povezave. Med obema kolesarskima obročema je predvidena 
ureditev vzporedne enakomerne sekundarne mrežaste strukture 
kolesarskih povezav z rastrom, ki ni večji od  500 m. 

- Med obema kolesarskima obročema so v radialni smeri predvidene kratke 
in čim bolj direktne, udobnejše in varnejše primarne kolesarske povezave, 
ki se nato navezujejo na poti daljinskega državnega kolesarskega omrežja. 

- Načrtovanje in izvedba gradbenih del za kolesarske površine se največkrat 
izvaja hkrati z urejanjem ali gradnjo cest. V primeru, da se pri načrtovanju 
cest zgodi, da je prostor po širini omejen, se lahko kolesarske poti vodi tudi 
po vzporednih cestah, če so normalno dosegljive. 

- Vzporedno z urejanjem kolesarskih poti bo treba urejati tudi nove 
kolesarnice. Lokacije in velikost naj se določi v okviru urbanističnega 
urejanja posameznega urbanega območja. 

- Postopno naj se uveljavlja tudi akcija »mestno kolo« (nabava koles, 
površine in služba za vzdrževanje in hranjenje koles). 

 
Log - 
Dragomer 

Obstoječe kolesarske poti je potrebno označiti. 
 

Logatec Logaška transverzala, gozdne, poljske in manj prometne lokalne poti. 
Lukovica Območje Prevojskih gmajn zavarovano. Kolesarske poti potekajo po obstoječih 

cestah. Gozdovi primerni za sprehode v ohranjeni naravi – potencial za 
kolesarske poti. Želijo kolesarsko povezavo Ljubljana-Lukovica po cesti. 

Medvode Krajinski park Polhograjski Dolomiti. Veliko obstoječih kolesarskih poti. 
Mengeš 
 

Kolesarske poti niso primerno zastavljene s strani razvojne agencije LUR – saj 
potekajo skozi strnjeno naselje. V naseljih ob prenovi cest vključene tudi 
kolesarske steze. 

Moravče 
 

Predvidevajo ureditev po obstoječih kolovozih in poljskih poteh ter jih navezati 
na sistem kolesarskih poti občine Domžale. Gorsko kolesarstvo naj se širi na 
območje Krtine. 

Škofljica 
 

Po Ljubljanskem barju speljane kolesarske poti. Možnost kolesarjenja po 
hribovitem delu občine. 

Šmartno pri Ni posebej urejenih kolesarskih poti. 
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Litiji 
Trzin Vizija rekreacijske osi Kamniška Bistrica. 
Velike Lašče Predlog za daljinsko povezavo od Ljubljane do Planine. Pri Turjaku še niso 

določili, kje naj bi potekala trasa. Poti niso vzdrževane, poskus ločitve 
kolesarskih poti od prometa. 

Vodice V načrtu izgradnja kolesarskih poti na območju cestnega prometa. 
Vrhnika Kmalu vzpostavljen krajinski park Barje. Načrtovana kolesarska mreža z več 

trasami kot jih je zastavila RRA LUR. Načrtovane poti po ljubljanskem barju. 
Ljubljana–Koper kolesarska povezava. 
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5.3.2.4 Analiza 
 
Pri analizi obstoječih rekreacijskih kolesarskih stez ugotavljamo, da so najbolj 
obremenjene poti skozi naselja, lokalne ceste, kjer se ljudje največ vozijo v 
druge kraje na delo. So pa tudi kolesarsko prometne, prav zato, ker se je trend 
kolesarjenja močno povečal. 
 
Inventarizacija obstoječih rekreacijskih klesarskih stez je prikazana na sliki 14. 
 
 
 
 
 

 
Slika 14: Obstoječe rekreacijske kolesarske poti v LUR; Barve na sliki nakazujejo 
težavnost rekreacijskih kolesarskih poti: Zelena - lahka pot, oranžna - srednje 
težka pot, rdeča - težka pot [15]. 
 
 
Osnovne značilnosti kolesarskih povezav v Ljubljanski urbani regiji so prikazane v 
preglednici 7. 
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Preglednica 7: Osnovne značilnosti kolesarskih povezav v Ljubljanski urbani regiji 
 
Značilnost Dolžina v LUR 
Državne kolesarske povezave 201 km 
Povezave v LUR 875 km 
Povezave LUR, ki so hkrati tudi 
predlagane državne kolesarske povezave   

175 km 

Ravninske kolesarskih povezave  410 km 
Hribovite kolesarske povezave 318 km 
Gorske kolesarske povezav 147 km 
Makadamske kolesarske povezave 358 km 
Kritična mesta, kjer je nujna ureditev 
kolesarskih poti 

139 km 

Vse povezave skupaj 1076 km 
 

 
V okviru analize stanja in potencialov za rekreacijske dejavnosti v LUR smo 
preverili obstoječe kolesarske poti in pripravili model potencialov prostora za 
kolesarjenje. Za kolesarske poti je zaželeno, da ne potekajo neposredno ob 
obremenjenih prometnicah, saj je takšno kolesarjenje lahko nevarno in manj 
prijetno od kolesarjenja po posebej urejenih kolesarskih stezah, gozdnih poteh 
ali lokalnih cestah z manj prometa. Za rekreativno kolesarjenje je poleg 
ustreznega terena za ureditev kolesarskih poti, to je primeren nagib terena in 
podlaga, zaželena tudi privlačna okolica. Večji potencial imajo tiste naravne in 
kulturne prvine, ki pritegnejo posameznika, to so vrhovi, grebeni, gozdne poti, 
zemljišča ob gozdu, ob vodah, v bližini naravnih vrednot, kulturnih spomenikov 
itd. Za umestitev kolesarskih poti so neprimerna slabo drenirana tla, močvirja, 
območja močno zaraščena z vegetacijo, območja zavarovanih rastlinskih in 
živalskih habitatov, območja, kjer je nevarnost krušenja kamenja in sprožanja 
plazov ter močno erodibilna območja. 
 
Za vzpostavitev omrežja rekreacijskih kolesarskih poti je smiselno izkoristiti čim 
več ustreznih poljskih poti, gozdnih cest, rečnih nasipov, opuščenih tras ali 
nekategoriziranih cest. Izven naselij je kolesarjenje smiselno usmerjati na manj 
prometne ceste, ki jih je potrebno preurediti in jih ustrezno opremiti s potrebno 
signalizacijo. Samostojne, ločene površine za kolesarje omogočajo večjo 
prometno varnost in porast uporabe kolesa. V okolici turističnih krajev, kjer se 
pričakuje več kolesarjev je pomembno urediti kolesarske poti. 
 
Območja z večjim potencialom za rekreativno kolesarjenje so razmeroma 
enakomerno porazdeljena po celotnem območju LUR (slika 15).  
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Slika 15: Potenciali prostora za rekreacijsko kolesarjenje 
 
Večji potenciali v severnem delu regije so v občinah Kamnik, Domžale, Mengeš, 
Trzin, Lukovica in Dol pri Ljubljani, v zahodnem delu v občini Logatec in v JV delu 
na območju občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje, Velike Lašče. Potenciali 
za kolesarjenje so na ravninskih in rahlo razgibanih območjih in ob večjih 
vodotokih. 
 

5.3.2.5 Kampiranje 
 
LUR kot osrednja slovenska regija na stičišču prometnih koridorjev ima 
razmeroma dobro ohranjeno naravno zaledje, ki ga je mogoče izkoristiti kot 
potencial za razvoj kamping turizma. Kampiranje je lahko, skupaj z razvojem 
rekreacijskih in športnih dejavnosti, ena od možnosti razvoja trajnostnega 
turizma v regiji in ena od možnosti povečanja nastanitvenih kapacitet. Na 
območju LUR se nahajajo trije kampi: na Ježici v Ljubljani (Mestna občina 
Ljubljana), v Kamniku (občina Kamnik) in v Dragočajni pri Smledniku (občina 
Medvode). Omenjeni kampi ponujajo možnost rekreacije v naravnem okolju ali 
na športnih objektih v njihovi neposredni bližini, izkoriščajo vodni potencial in so 
izhodišče za obisk naravnih in kulturnih znamenitosti. Statistika prihoda turistov 
in števila nočitev v kampih Ljubljana, Medvode in Kamnik kaže, da turisti v 
povprečju preživijo v kampu dve noči, torej gre predvsem za tranzitni turizem.  
 
Prednosti in priložnosti razvoja kamping turizma v LUR so: 
 potencial regije zaradi ugodne prometne in geografske lege; 
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 raznolikost kulturne krajine in ohranjenost narave (obsežne gozdne površine, 
razmeroma ohranjene vode), 

 trend naraščanja individualnih gostov, ki iščejo neodkrita, naravno ohranjena 
območja in predele, 

 trend naraščanja aktivnega preživljanja dopusta in prostega časa v naravi; 
 spodbujanje sodelovanja in povezovanja različnih dejavnosti (šport, 

rekreacija, turizem, šolstvo itd.), 
 aktivnejše mednarodno sodelovanje na področju trženja konkretnih 

proizvodov turizma v regiji, 
 kompatibilnost z ostalimi turističnimi proizvodi, 
 povečanje nastanitvenih kapacitet v regiji. 
 

5.3.2.5.1 Pregled okoljskih ciljev 
 
NPVO - Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 
 
1. Operativni program - akcijski načrt ohranjanja biotske raznovrstnosti 

- CILJI: Ohranjanje visoke stopnje biotske raznovrstnosti in zaustavitev 
upadanja biotske raznovrstnosti do leta 2010 

- UKREPI: Zavarovanje tistih območij, pomembnih za ohranjanje biotske 
raznovrstnosti, na katerih je treba zagotavljati številne in raznolike 
ukrepe, usmerjati ravnanja in nekatere dejavnosti (zlasti turizem in 
rekreacija) ter spodbujati povezovanje s kulturnimi programi in varstvom 
kulturne dediščine. 

 
 
Komentar k točki 1: 
 
Glede na to, da so za razvoj turizma in rekreacije najbolj privlačna ravno 
območja, ki so naravno najbolj ohranjena in pestra, bi bila načeloma zaželena 
tudi umestitev kampa v neposredno bližino oziroma celo v zavarovana območja 
narave, vendar je pri tem potrebno natančno opredeliti obseg in način posegov 
ter zagotoviti ustrezne varovalne mehanizme. Resolucija v tej točki omenja 
območja, v katerih se prednostno odvijajo aktivnosti za zavarovanje območij, od 
katerih je z območja LUR navedeno Ljubljansko barje. Barje je s stališča 
zavarovanja ranljivo območje, hkrati pa je glede na svojo pojavnost tudi 
zanimivo za obiskovalce in zato možna turistična destinacija. Kljub navskrižju 
interesov je mogoče  sobivanje dejavnosti. 
 
2. Ekonomska politika varstva okolja 

- Ekonomska politika varstva okolja mora temeljiti na spodbujanju 
dolgoročnega trajnostnega družbenega gospodarskega razvoja. Najti je 
potrebno način, ki bo sprejemljiv za integralen razvoj vseh gospodarskih 
dejavnosti sodobne družbe, kot so industrija, promet, kmetijstvo, 
gozdarstvo, turizem, rekreacije in druge, skladno s tem pa mora biti poseg 
človeka v okolje sprejemljivega obsega, tako da bo omogočen obstoj in 
razvoj v skladu s trajnostnimi načeli varstva okolja oziroma trajnostno 
porabo naravnih dobrin. Za dosego tega cilja je potrebno okoljevarstvene 
vidike integrirati v gospodarski proces. 

 
3. Nacionalni program varstva narave 
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- Pri pripravi in izvajanju predpisov, strategij, programov in drugih 
dokumentov, ki določajo rabo naravnih dobrin, urejanje prostora, 
upravljanja z vodami, regionalni razvoj, energetika, promet, razvoj 
turizma, je bistveno vključevanje skrbi za ohranjanje narave. Za 
zagotovitev varstvenih ukrepov in ustrezne količine finančnih sredstev 
zanje je bistven stalen dialog s sektorjema kmetijstva in gozdarstva. 

 
 
RRP – Regionalni razvojni program LUR 2007-2013 
 

- »Turistično/rekreacijski potenciali podeželja so premalo izkoriščeni, slabo 
je informiranje potencialnih obiskovalcev.« 

 
Komentar: 
Ta ugotovitev ponuja možnost – vizijo razvoja, kakršno so si začrtale nekatere 
občine v LUR. 
 
SPRS – Strategija prostorskega razvoja Slovenije  
 

- opredelitev pojma »prostorski potencial«: je zmogljivost ali zmožnost 
prostora za prostorski razvoj, ki zlasti omogoča ali spodbuja razvoj 
poselitve, infrastrukture, proizvodnih in oskrbnih dejavnosti ter rekreacije 
in turizma. 

 
Gradnja zunaj poselitvenih območij 
 
(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, tamkajšnjimi 
dominantami, topografskim položajem ter vedutami in 

– je možno zagotoviti priključke na prometni in energetski sistem, 
neoporečno oskrbo s pitno vodo z zadostnimi kapacitetami ter odvajanje in 
čiščenje odpadnih voda glede na potrebe izvajanja turistično - rekreacijske 
dejavnosti in njenega vpliva na okolje. 

 
Zelene površine 
 
(2) Z načrtnim ohranjanjem zelenih površin ter urejanjem rekreacijskih območij 
se vzdržuje razmerje med urbanim in naravnim prostorom. V zaledju mesta se 
izkoristi možnosti sočasne namembnosti rekreacijskih površin s kmetijskimi in 
gozdnimi zemljišči. Pred spremembo namembnosti se zavaruje tiste zelene in 
odprte površine, ki so ključne za zeleni sistem mesta zlasti v ekološkem in 
socialnem smislu. 
 
Usmeritve za ohranjanje naravnih kakovosti  
 
(8) V območjih z naravnimi kakovostmi se dopušča prilagojene, nemnožične in 
neagresivne oblike turizma in rekreacije v naravnem okolju, pri čemer se 
turistično in rekreacijsko infrastrukturo praviloma zagotavlja v poselitvenih 
območjih. 
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Območja počitniških hiš 
 
(1) Počitniške hiše so namenjene občasnemu ali prostočasnemu bivanju 
posameznikov in njihovih družin. Območja počitniških hiš se načrtuje v 
ambientalno privlačnih naravnih okoljih kot strnjena, racionalno parcelirana 
območja, ki so skladna z regionalno in lokalno arhitekturno, naselbinsko in 
krajinsko tipiko ter z varstvenimi usmeritvami. Podpirajo naj razvoj v odročnih, 
hribovitih območjih, zlasti razvoj turizma ter drugih prostočasnih dejavnosti. Po 
svoji pojavni obliki, načinu izgradnje, komunalni opremljenosti in bivanjski 
kakovosti se lahko razlikujejo od drugih oblik stanovanj, zaradi česar ne morejo 
prevzeti funkcije stalnega bivališča. 
 
Komentar: 
Določbe SPRS sicer konkretno ne omenjajo kampiranja, vendar pa je možno iz 
njih potegniti tudi smernice za ustanavljanje in gradnjo kampov. Strategija 
povzema usmeritve resolucije NPVO s tem, ko določa, da se pri gradnji  
rekreacijskih ali nastanitvenih objektov - pripišimo zraven še infrastrukturo 
kampov - upošteva naravne razmere, oblikovno in prostorsko skladnost in 
nosilnost okolja predvsem na ranljivejših območjih. Tudi določba o območjih 
počitniških hiš je lahko v prenesenem pomenu pomembna za gradnjo kampov, 
saj jih prav tako želimo umeščati v ambientalno privlačno okolje in prav tako je 
treba upoštevati varstvene usmeritve in racionalnost do okolja. In kot manjši 
poseg v okolje, kot je gradnja hiš, bi lahko kampi učinkovito podpirali razvoj 
odročnih krajev, ki bi na ta način ponujali drugačno »življenje na deželi«. 
 

5.3.2.5.2 Pregled stanja po občinah 
 
Po občinah so bili opravljeni razgovori, na katerih so bili izraženi razni problemi, 
ki se nanašajo na razvoj posameznih občin in so povezani z okoljem, tako na 
primer možnost izrabe naravnih potencialov in ohranjanje le teh, umeščanje 
dejavnosti v prostor, gradnja infrastrukture in podobno [10]. Glede na izbrano 
temo smo na podlagi razgovorov identificirali tiste občine, ki prepoznavajo 
naravno okolje ter naravne in kulturne znamenitosti kot potencial za razvoj 
občine v smislu razvoja turizma in rekreacije. Hkrati smo na podlagi statističnih 
podatkov ugotavljali ali v posamezni občini, ki ima vizijo razvijati turizem, že 
obstaja ponudba prenočišč. Pomanjkanje le teh bi občine lahko reševale tudi s 
postavitvijo kampa. Spodnja preglednica navaja seznam občin z opisi krajinskih 
privlačnosti in oceno potenciala za razvoj turizma. 
 
Preglednica 8: Opis stanja in ocena potencialov za razvoj turizma v občinah LUR 
 
Občina Opis stanja 
Borovnica Velik  del občine leži v območju Nature 2000, načrtovana je vzpostavitev 

krajinskega parka  ljubljansko barje, veliko je vodovarstvenih območij, kar vse 
pomeni določene razvojne omejitve.  
Občina ima turistični potencial, nima prenočitvenih kapacitet. 

Ig 82% območja občine je v območju Nature 2000, načrtovana je vzpostavitev 
krajinskega parka  ljubljansko barje, naravna in kulturna dediščina.  
Občina ima velik turistični potencial, ki ni izkoriščen (npr. Iški vintgar je že sedaj 
zelo obiskana točka), lega v neposredni bližini Ljubljane, ni prenočitvenih 
kapacitet 

Dobrepolje V občini obstaja ideja o postavitvi kampa, kot prednost navajajo »zeleno naravno 
okolje«; ni prenočitvenih kapacitet 
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Kamnik Privlačna narava, turizem že prisoten v veliki meri (Kamniške Alpe, Velika planina, 
Arboretum Volčji potok, zdravilni gaj Tunjice, terme Snovik, Kamniška Bistrica – 
zelena os regije, povezava z občino Domžale…) 
Na področju turizma je interes tudi po delovanju na širšem območju. Kamp  že 
imajo in je dobro obiskan. 

Medvode Kamp v Dragočajni (Sava, zbiljsko jezero – potencial za rekreacijo je velik) 
Logatec V razgovoru ni bilo razbrati posebnega interesa za razvoj turizma. Opomba: 

menda je pred časom v Logatcu obratoval kamp, ki je bil zelo dobro obiskan, kar 
kaže, da ima občina ugodno lego za potencialne uporabnike. Kamp je bil zaprt 
zaradi neustrezne ureditve. 

MOL Načrtovane HE na Savi – spremembe v okolju – potencialni prostor za rekreacijo. 
V Ljubljani je večji kamp na Ježici. 

Lukovica Izražena je želja po razvijanju turizma, potencial vidijo v gozdovih. 
Moravče Potenciale in usmeritve vidijo v kmečkem turizmu, pohodništvu in dnevnem 

turizmu – prednost »podeželski videz«. Na območju občine je veliko zavarovanih 
območij Nature 2000. Ugodna dostopnost zaradi bližine avtocestnega priključka.  
Prenočitvenih kapacitet zelo malo 

Vrhnika Interes za plovnost Ljubljanice in razvoj turizma. 
Dobrova – 
Polhov 
Gradec 

Krajinski park polhograjski dolomiti. Številne pohodniške poti, rekreacijsko 
območje tudi za ljudi s širšega območja izven občine. Bile so pobude investitorjev 
za golf igrišče, tekaške proge, trim steze – prevladal interes varovanja kmetijskih 
zemljišč; ni prenočitvenih kapacitet 

Ivančna 
gorica 

Bogata naravna in kulturna dediščina (95 cerkva in spomenikov, samostan stična, 
Jurčičeva hiša, Muljava…) podeželsko okolje. Poudarjajo potrebo po spodbujanju 
prepoznavnosti naravne in kulturne dediščine, po promociji dejavnosti in 
prireditev. 

 
 

5.3.2.5.3 Pregled stanja na področju kampiranja v LUR 
 
Predstavitev zajema kratek opis ponudbe posameznega kampa z navedbo 
oddaljenosti od pomembnejših točk, ki so sestavni del širše turistične ali 
infrastrukturne ponudbe. 
 
Ljubljana Resort Camping****  

- v zelenem delu glavnega mesta Slovenije 
- v senci visokih dreves,  poleg klasičnega taborjenja v šotorih, počitniških 

prikolicah in avtodomih lahko gostje izberejo tudi prenočevanje v sobah 
hotelskega naselja (62 sob)  

- bazenski kompleks z več kot 60 vodnimi   atrakcijami in zelo pestro 
ponudbo za najmlajše (igrišča, mini kino ...) 

- pestra ponudba športno-rekreativnih dejavnosti: tenis, odbojka na mivki, 
košarka na prostem, fitnes, aerobika, savna, badminton na štirih pokritih 
igriščih ter tek in hoja po čudoviti okolici 

- kamp obkroža reka Sava, ki omogoča: ribolov, kajakaštvo, vožnjo s kanuji 
ali rafting 

- adrenalinski park na drevesih 
- potepanje po enem najočarljivejših evropskih mest je dopolnitev oddiha v 

naravi in predstavlja popotovanje skozi zgodovinsko, umetnostno, 
glasbeno, gledališko in kulturno dediščino. 

- golf igrišče v oddaljenosti 20 km (Arboretum Volčji potok) 
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Kamp Resnik Kamnik ** 
- 500 metrov od srednjeveškega mesta Kamnika, 25 kilometrov severno od 

Ljubljane in 15 kilometrov od letališča Brnik, pod zelenimi planinami in pod 
vršaci Kamniških Alp  

- igrišča za tenis 
- odprt bazen zraven kampa 
- termalno kopališče z bazeni v bližini (Snovik - 9 kilometrov) 
- golf igrišče v oddaljenosti 3 km (Arboretum Volčji potok) 
- konjeniški klub v oddaljenosti 3 km (Komenda) 
- veliko možnosti za sprehode 
- možnosti za gorske ture v Kamniških Alpah, gorsko kolesarjenje 
- ribolov 

 
Kamp Smlednik**  

- dvajset kilometrov od Ljubljane, na levem bregu Save in ob Zbiljskem 
jezeru 

- gozd in zelene površine  omogočajo gostom mir in sprostitev v sončnih in 
senčnih legah 

- na voljo tudi bungalovi 
- Plaža, kopanje v jezeru, čolnarjenje, ribolov 
- prostor za organizacijo piknikov  
- mize za namizni tenis, igrišča za tenis, odbojko, košarko, balinišče in šah 

na prostem 
- sprehodi v naravi, gobarjenje, izleti v hribe (Kamniške Alpe), kolesarjenje, 

jahanje 
- kamp je tudi izhodišče za izlete v zgodovinsko Škofjo Loko, v Kamnik in 

Kranj .  
- od preostalega dela kampa ločen prostor z lastnimi sanitarijami in plažo 

namenjen naturistom 
 
Statistika prihodov turistov in števila nočitev v kampih Ljubljana, Medvode in 
Kamnik pokaže, da turisti povprečno preživijo v kampu dve noči. Gre predvsem 
za tranzitni turizem ter za splošni trend v kampiranju, ki ima  naslednje 
značilnosti: 

- krajše počitnice, koriščenje večkrat letno 
- želja po čim več doživetja v kratkem času, veliko zgodb, doživljajske 

počitnice 
- želja po učinkovitem servisu, udobju tudi v kampih, ki se kaže tudi v 

povečanem najemu mobilnih hišic, ki nudijo več udobja 
- trend prehoda »prikoliških« gostov v »avtodomski« segment – želja 

sodobnih popotnikov po čim večji in lažji mobilnosti, kar zagotavljajo 
avtodomi 

- med uporabniki šotorov ni zaznati bistvenih sprememb 
 
Kampi se trendom prilagajajo z izboljšanjem infrastrukture in s tem udobja za 
goste, uvajanjem atraktivnih animacijskih programov predvsem v visoki sezoni 
ter prilagajanjem novodobnemu gostu z avtodomom za le eno ali dve noči [16]. 
 
 

5.3.2.5.4 Analiza prostora za postavitev kampa 
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Vsaka oblika rekreacije ima specifične zahteve po prostoru. Pogoj za delovanje 
večine rekreacijskih dejavnosti je kvalitetno okolje. Za rekreacijo v naravnem 
okolju so temeljnega pomena naravne in kulturne krajinske prvine. 
 
Rekreacijske dejavnosti so odvisne od: 

- doživljajske zmožnosti krajine (izgled kot celota vseh prvin) oz. krajinske 
privlačnosti 

- naravnih prvin z ugodnimi učinki na človeški organizem (npr. klima, 
termalna voda…) 

- vrednosti krajinskih sestavin in njihove primernosti za spoznavanje in 
proučevanje naravnih pojavov (npr. opazovanje živali in rastlin…) 

 
 
Privlačnost prostora za kamp: 
 

- najprivlačnejša so območja v pestrem naravnem okolju, v bližini gozda, v 
območjih, ki so vsaj delno porasla z visoko vegetacijo – LUR kot osrednja 
slovenska regija ima z ohranjenim naravnim zaledjem potencial za razvoj 
kamping turizma  

- primerna odcedna tla z ustreznim naklonom – do 5%  
- neprimerna so močvirnata in slabo odcedna zemljišča 
- zaželena, vendar ne nujna, je bližina vodotokov (možnost vodnih športov, 

kopališča…) 
- pomembna je tudi dokaj enostavna dostopnost. 

 
 
 
Rezultat modela: 
Največji potencial za razvoj kamping turizma je v severnem delu LUR-a, v 
občinah Vodice, Komenda, Domžale, Kamnik in Moravče. Večji potencial je 
izražen tudi v zahodnem delu občine Ljubljana ter v občini Logatec, nekoliko več 
območij pa je še na JV delu LUR-a, v občinah Grosuplje, Velike Lašče, Dobrepolje 
in Ivančna Gorica. Na ostalem območju regije so posamezne manjše lokacije, na 
katerih je izražen večji potencial za razvoj kampiranja, sicer pa so ta območja 
manj primerna za to dejavnost. 
 
 
Ranljivost biosfere zaradi rekreacijskih dejavnosti (kolesarske poti, 
vodni in obvodni športi, kamp): 
 

- rekreacijske dejavnosti, ki se odvijajo v naravnem okolju, povzročajo tudi 
določene negativne vplive na biosfero. Do teh prihaja med samo izgradnjo 
oz. ureditvijo potrebne infrastrukture (vpliv zaradi neposrednega 
uničenja), kot tudi med izvajanjem dejavnosti  

- kot zelo ranljive so ovrednotene naravne vrednote in zavarovana območja 
(predvsem manjši, točkovni pojavi) ter njihova neposredna bližina 

- kot bolj ranljiva so opredeljena območja, za katera predvidevamo, da so 
biotsko bolj pestra (gozdni in vodni rob, zamočvirjena ali ekstenzivna 
zemljišča…) 

- nižje so ovrednotena urbana oz. vsa poseljena območja ter vsa intenzivno 
obdelana kmetijska zemljišča, na katerih se ne pojavlja naravna vegetacija  
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Rezultat modela: 
Območja, ki so občutljiva zaradi rekreacijskih dejavnosti so sicer prisotna po 
vsem LUR-u na naravno bolj ohranjenih območjih. Območja, kjer bi bil vpliv 
rekreacije na biosfero nedopusten se praktično ne pojavljajo, saj predvidevamo, 
da se ta lahko izvaja tudi na območju naravnih vrednot in ostalih zavarovanih 
območij, seveda ob upoštevanju režimov, ki tam veljajo.  
 
 
Ustreznost prostora za rekreacijo v naravnem okolju – ustreznost za 
umestitev kampa 
 
Pri iskanju ustreznega prostora za kamp smo se osredotočili na lokacije v 
naravnem okolju, ki so lažje dostopne in ležijo na položnem in odcednem 
zemljišču. Največja zgostitev ustreznih območij je na zahodnem delu občine 
Ljubljana, manjše pa še na severnem delu Ljubljane, v Medvodah, Vodicah, 
Komendi, Domžalah, Moravčah in Kamniku. Na ostalih območjih se pojavljajo 
zgolj posamezne razpršene lokacije (slika 16).  
      
 

 

 
Slika 16: Model ustreznosti za kampe za območje LUR, temnejša barva prikazuje 
primernejša območja  
 

5.3.2.5.5 Rezultati in zaključek 
 
Veliko število občin v LUR prepoznava svoj razvoj prav v razvoju turizma in 
rekreacije, zato je razvoj tovrstne infrastrukture pomemben. Glede na ohranjeno 
in pestro naravno okolje, veliko število naravnih in kulturnih znamenitosti ter na 
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ugotovitev, da nekateri predeli nimajo nobenih prenočitvenih kapacitet, je kamp 
zagotovo lahko dobra in okoljsko racionalna rešitev za marsikatero občino. 
Modeli ustreznosti so pokazali, da so na celem območju LUR posamezna večja ali 
manjša primerna območja za kamp, prav tako kampiranje ni v nasprotju s 
strategijami razvoja okolja. 
 

5.3.2.6 Golf 
 
Golf je čedalje bolj priljubljena in razširjena rekreacijska dejavnost. Na območju 
regije sta dve obstoječi igrišči (Volčji potok in Trnovo) ter dve vadišči (Gunclje in 
Sneberje).  
 

5.3.2.6.1 Uvod 
 
Kljub temu, da si je po določenih kriterijih območje Ljubljanske urbane regije 
dokaj enotno, prihaja med posameznimi občinami do lokalne specifičnosti 
problemov, različnih ciljev in interesov. Tako je bilo v poročilih o pogovorih z 
občinami interes za golf izrecno definiran samo v občini Dobrova – Polhov 
Gradec. Golf igrišče naj bi prvenstveno sledilo usmeritvi občine po razvijanju 
turizma (privabljanje večjega števila turistov) oziroma kot možnost donosnejše 
dejavnosti. Pobuda za igrišče je bila občinska, našli so tudi že investitorja. 
Predvidena lokacija je bila v sklopu pasu zelenih rekreacijskih površin blizu 
naselja Stranska vas. Do končne realizacije igrišča za golf ni prišlo, ker občani 
ideje niso podprli, predvsem pa zaradi strogega varovanja kmetijskih zemljišč. 
 

5.3.2.6.2 Pregled okoljskih ciljev 
 
Različni dokumenti, ki se dotikajo razvoja (regionalnega, prostorskega), se 
zavzemajo za doseganje ciljev na različnih ravneh. Golfa kot specifične 
dejavnosti ne obravnava noben od dokumentov, zato so v nadaljevanju navedeni 
cilji, ki se tičejo širšega področja izbrane dejavnosti oziroma dejavnosti, ki bi se z 
golfom lahko dopolnjevale: razvoj turizma, rekreacije, prostočasnih dejavnosti, 
(višja) kakovost življenja v urbanem okolju, 
možnosti za šport, kulturno-turistične poti, ipd. 
 
 
NPVO – Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 
 
KAKOVOST ŽIVLJENJA - URBANO OKOLJE 

- … oživitev mest tako, da postanejo atraktivna za prebivalce, ne škodujejo 
zdravju in zagotavljajo visoko kakovost življenja. 

 
 
SPRS - Strategija prostorskega razvoja Slovenije  
 
RAZVOJ KRAJINE - RABA NARAVNIH VIROV - TURISTIČNI RAZVOJ IN 
PROSTOČASNE DEJAVNOSTI: 
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- prednost: kjer naravne kakovosti, kult. dediščina, prepoznavna krajinska 
slika, regionalne posebnosti 

- tudi območja, primerna za specifične oblike turizma: zdraviliški, 
podeželski, rekreativni, doživljajski, ekološki, igralniško zabaviščni in 
poslovni turizem 

- preprečevanje pretirane zgostitve tur. programov na že preveč 
obremenjenih območjih (Obala, obrobje Jul. Alp), programska povezanost, 
dopolnjevanje 

- raba sodobnih tehnologij – zmanjšanje rabe naravnih virov, prispevanje k 
zmanjševanju obremenitev okolja in prostora 

- nova območja za turizem – preverjanje možnosti uporabe 
degradiranih/opuščenih lokacij 

- jedrna območja (enakomerna razporeditev po prostoru; rekreacijska 
infrastruktura), povezanost z njihovim zaledjem (dejavnosti, ki ne 
potrebujejo posebne rekreacijske infrastrukture, dopolnjevanje jedrnih 
območij) 
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RRP LUR - Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2007-
2013 
 
Razvoj možnosti za rekreacijo in šport – podprogram »EKOLOŠKA MREŽA« - 
posodobljeni in nadgrajeni večji turistični centri, ki bodo z lokalnimi zanimivosti 
povezani v celovito ponudbo območja 
 
Projekti v Regionalnem razvojnem programu Ljubljanske urbane regije 
 
Kulturno-turistične poti; vzpostaviti mrežo storitev, ki bodo uporabnikom poleg 
same rekreacije nudile še druge možnosti sprostitve (gostilne, kmečki turizem, 
prodaja spominkov, športni parki, vodeni obiski,… ) 
 
Načrtovanje za zagotovitev kakovostnega življenjskega prostora - Sanacija 
nekdanjih rudarskih območij;  nevarnost za življenje in zdravje ljudi in živali - 
potrebna sanacija, možna turistični uporabi po končani sanaciji;  trajna sanacije 
degradiranega območja rudnika Sitarjevec. 
 
Okoljski cilji SPN MOL - cilji regije (RPN LUR): 
 
Delujoče somestje: takšen prostorski razvoj regije, ki bo hkrati omogočal 
dobro dostopnost javnih storitev in bližino ohranjene narave ter kulturne 
dediščine vsem prebivalcem regije (do leta 2013 več kot 80% ljudi manj kot 300 
m zračne razdalje do javnih površin in javnega prevoza) 
 
Regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost življenja najvišja v Evropi: LJ 
ena od prestolnic EU, ki s povezavo ljudi in ohranjanjem narave v regiji 
zagotavlja vrhunsko kakovost bivanja in dela v celotni regiji. 
 
Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2007-2013 (str. 5, 
49) 
 
Vizija: LJ – zelena prestolnica Evrope 

- prednost pred drugimi prestolnicami: obdaja bolj ali manj ohranjeno 
naravno okolje 

- naravno okolje - prijaznejši videz mesta 
- prebivalci: bolj humano bivanje, obiskovalci: prijeten vtis 
- v grajeno tkivo/mestno jedro zajedata gozdni površini - rekreacijski 

potencial in ugoden vpliv na mestno klimo 
 
Strateški cilj 4: Vzpostavljeno varovanje narave in zelenih površin – okoljski cilji: 

- povečanje zavarovanih območij 
- ohranjanje biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot 
- povečati zelene javne površine 

 
 

5.3.2.6.3 Opis stanja na področju golf igrišč v LUR in potenciali 
 
Na območju LUR se nahajata 2 igrišči (Arboretum Volčji potok, Trnovo) in 2 
vadišči (Gunclje, Sneberje) (slika 17). Glede na specifičnost golfa (majhno število 
uporabnikov) število igrišč in vadišč načeloma zadostuje potrebam. 
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Ukrepe bi bilo verjetno treba usmeriti k vzpostavitvi nove/boljše povezave med 
igrišči/vadišči oz. jih vključiti v rekreacijsko mrežo skupaj z drugimi 
rekreacijskimi dejavnostmi in ostalo ponudbo (povezava z naravno in kulturno 
dediščino, gostinsko ponudbo, prenočišči) ter jih narediti bolj dostopne za lokalno 
prebivalstvo (npr. zastonj vadba v določenih terminih, za otroke, upokojence, 
predstavitve golfa, njegove zgodovine, razširjenosti). 
 
 

 
 
Slika 17: Obstoječa golf igrišča in vadišča v LUR 
 
 
Možni konflikti pri izgradnji golf igrišč so pričakovani z naslednjih vidikov: 

- v odnosu do varstva okolja 
- golf igrišče za svoje delovanje potrebuje specifično nego 
- vsakodnevna košnja 
- odvisno od talnega tipa in matične podlage – lahko problem spiranja okolju 

škodljivih/nevarnih snovi v podtalnico 
- možni tudi konflikti z drugimi dejavnostmi, predvsem s kmetijstvom 

 
Idealna lokacija za lociranje golf igrišč ima naslednje značilnosti (slika18 ): 

- relief: bolj izravnan, rahlo valovit teren 
- dobro dostopnost, možnost nastanitve 
- po zgledu Bleda - idealna lokacija: lepi pogledi 
- preveritev možnosti za sanacijo degradiranega območja (podobno kot 

deponija na Barju) 
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Slika 18: Shema idealne lokacije za lociranje golf igrišča 
 

5.3.2.6.4 Analize – model ustreznosti 
 
Golf je oblika rekreacije, za katero so potrebne razmeroma velike površine, to je 
od 45 ha za igrišče z 9 luknjami do 125 ha za igrišče s 27 luknjami. Pomemben 
kriterij pri umestitvi igrišča za golf je poleg ustrezne površine in terena tudi 
dobra dostopnost. Gradnja igrišč zahteva spremembe oblikovanosti površja in 
rastlinske odeje. Zaradi intenzivnega vzdrževanja igralnih površin z uporabo 
fitofarmacevtskih sredstev lahko prihaja do onesnaženja podtalnice ali 
površinskih voda. Spremembe oblikovanosti površja in rastlinske odeje lahko 
vplivajo na uničenje redkih biotopov. Razmeroma obsežna površina je slabo 
izkoriščena, saj se lahko na igrišču sočasno zadržuje le 25-40 igralcev. Drug 
socialno-prostorski problem je omejevanje dostopnosti, saj je sprehajanje po 
igrišču javnosti na številnih igriščih prepovedano. Lokacije z večjim potencialom 
za razvoj golfa so v severnem delu regije, v občinah Kamnik, Domžale, Vodice in 
Medvode, v zahodnem delu regije v občini Logatec, v južnem delu regije v občini 
Velike Lašče. 
 
Priprava modela ustreznosti za izbiro nove lokacije za golf igrišče je potekala na 
dveh ravneh (analiza privlačnosti, analiza ranljivosti). 
 
Z vidika privlačnosti so bili uporabljeni podatki o naklonih, ekspozicijah, bližini 
pomembnejših cest, bližini večjih naselij, bližini gozda ter prisotnosti 
degradiranih območij, predvidenih za sanacijo.  
 
Z vidika ranljivosti prostora so upoštevani podatki o vodnih površinah, 
poplavah, rabi tal, erozijskih območjih ter naravovarstveno pomembnih 
območjih. Oddaljenost od vodnih površin in zavarovanih (in podobnih) območij je 
vrednotena po principu bližje - bolj ranljivo. 
 
Za naslednje podatke oz. sestavine okolja je že njihova prisotnost v prostoru 
izključujoč dejavnik – kjer je določeno območje, je vrednoteno kot najbolj 
ranljivo (ocena 5). 

- poplave (redne, pogoste, katastrofalne) 
- naravovarstveno pomembna območja in pojavi (Natura 2000, 

ekološko pomembna območja, naravovarstvena območja, zavarovana 
območja) 
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- raba tal (njiva oz. vrt, ekstenzivni oz. travniški sadovnjak, intenzivni 
sadovnjak, barjanski travnik,  trajne rastline na njivskih površinah, suho 
odprto zemljišče s posebnim rastlinskim pokrovom) 

 
Rezultati modeliranja so prikazani na sliki 19. 
 

A) KARTA MODELA 
PRIVLAČNOSTI 

B) KARTA MODELA 
RANLJIVOSTI 

C) KARTA MODELA 
USTREZNOSTI 

 
Slika 19: Rezultati modela privlačnosti (a), ranljivosti (b) in ustreznosti (c) 
prostora za golf igrišče 
 
V konkretnem prostoru so se za najustreznejša (ocena 5, temnejše rožnata 
barva na karti) izkazala dokaj majhna območja, nekoliko večja so le v občinah 
Kamnik ter Velike Lašče (pri Turjaku). 
 

5.3.2.6.5 Usmeritve za zasnove SP RPN LUR 
 
Pred izborom lokacije za graditev igrišča je treba izdelati koncept igrišč za 
celotno regijo. Skupna raba igrišč za več naselij/mest ali turističnih krajev ima 
prednost pred gradnjo raztresenih objektov. Interes za ureditev igrišča za golf 
kot ene od možnosti razvijanja turizma je bil izražen le v občini Dobrova – Polhov 
Gradec. Golf igrišče regionalnega pomena se nahaja na območju Brezovec v 
občini Medvode. Golf igrišča in vadišča v regiji bi bilo smiselno povezati v mrežo 
znotraj same regije, hkrati pa bi bilo treba okrepiti sodelovanje in povezovanje z 
ostalimi igrišči v Sloveniji. Igrišča za golf naj bodo urejena tako, da bodo robna 
zemljišča služila kot rekreacijsko območje tudi širši javnosti in da se ob igrišču 
lahko uredi rekreacijske poti in zagotovi možnost njihove varne uporabe. 
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5.3.2.7 Zimska rekreacija 
 

5.3.2.7.1 Uvod 
 
V LUR imajo v zimskem času relativno velik pomen hoja in tek na smučeh, 
nekoliko manj možnosti pa je za drsanje in alpsko smučanje. Analiza naravnih 
danosti za alpsko smučanje kaže, da slovenski alpski in predalpski prostor v 
primerjavi z nekaterimi tujimi alpskimi območji ne sodi med območja z zelo 
ustreznimi razmerami za to dejavnost. Višji gorski svet nima ustreznega reliefa 
za oblikovanje razsežnih smučišč z večjimi višinskimi razlikami, za njegovo 
spreminjanje oziroma ureditev smučarskih prog so potrebni večji posegi in s tem 
povezani visoki stroški. Predalpsko hribovje sega v nadmorske višine, kjer je 
snežna odeja nezanesljiva in kratkotrajna. Smučišča z regionalnim ali 
nadregionalnim pomenom naj bi imela vsaj eno progo višinske razlike nad 600 
m. Za alpsko smučanje kot pomembnejšo obliko zimske rekreacije je v LUR na 
voljo več sorazmerno manjših smučišč.  
 
Analizirali smo območja, ki bi v LUR bila namenjena zimskim športom (tek na 
smučeh, smučarski skoki, smučanje, drsanje, sankanje). Cilj je bil izpostaviti 
vplive, ki jih ima dejavnost na okolje ter predstaviti potencialno primerna 
območja za to dejavnosti brez večjih posledic na okolje. 
 
Ker to dejavnost pogojujejo tudi potrebe družbe, torej splošno zanimanje za 
zimske športe, smo v analizo stanja vključili tudi ta vidik. Izhajali smo iz 
predpostavke, da ti športi zaradi neprimernih klimatskih razmer in nizkih 
nadmorskih višin v območju LUR-a nimajo veliko možnosti za razvoj, sicer pa je 
interes ljudi za tovrstne dejavnosti razmeroma visok. Slednje je lahko podlaga za 
infrastrukturne investicije, ki bi omogočali razvoj zimskih športov navkljub 
slabšim naravnim pogojem (izgradnja pokritih športnih objektov za zimske 
športe).  
 
V Sloveniji so zimski športi organizirani na sorazmerno majhnih območjih, 
predvsem velja to za smučanje, kjer imamo na voljo le nekaj večjih smučarskih 
sistemov. 
 
Tek na smučeh je možen na več lokacijah, predvsem zato, ker ne potrebuje 
dodatnih naprav prav tako pa njegov obstoj ni odvisen od velikih posegov v 
okolje, kot je to značilno za smučišča, saj ga lahko umestimo na območja drugih 
rab npr. polje, njiva, travnik, igrišče za golf. 
 
Za drsanje so primerna naravna jezera in ribniki, vendar so nekoliko bolj kot pri 
drugih zimskih športih pomembne konstantno nizke temperature. Seveda pa se z 
umetno klimo v lednih dvoranah ta šport omogoča skoraj vse leto (od konca 
avgusta do konca aprila). 
 
Smučarski skoki sicer ne zahtevajo velikih površin, vendar pa je zanje potrebna 
izgradnja obsežne infrastrukture. 
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5.3.2.7.2 Izhodišča 
 
V RRP-ju so opredeljeni nekateri tematski sklopi, med njimi se na zimskošportno 
dejavnost nanašajo razvoj možnosti za rekreacijo in šport ter ponudba storitev za 
kakovostno življenje.  
 
V prvo spadajo sledeči cilji: 

- ustanovljene širše lokalne turistične organizacije za širša območja; 
- vzpostavitev osnovne mreže rekreacijskih poti, ki bo povezala občine ter 

posodobljeni in nadgrajeni večji turistični centri, ki bodo z lokalnimi 
zanimivosti povezani v celovito ponudbo območja. 

 
V ponudbi storitev za kakovostno življenje pa so opredeljeni tile cilji:  

- ponudba storitev za kakovostno življenje 
- koncentracija ponudbe na dostopnih krajih. 

 
Po SPN MOL zasnova prostorskega razvoja športa zasleduje predvsem sledeče 
cilje:  

- zasnovati omrežje športnih centrov, 
- v okviru športnih centrov in parkov zagotoviti površine in infrastrukturo za 

potrebe vrhunskega in kakovostnega športa,  
- zasnovati omrežje športnih parkov po intenzivnosti rabe (gosto omrežje 

manjših, manj gosto a vseeno primerno razporejeno in dostopno omrežje 
večjih centrov),  

- v okviru otokov športa za vse zagotavljati javno dostopne odprte športno 
rekreacijske površine, opredeliti površine, ki so del socialne in kulturne 
infrastrukture mesta in se lahko uporabljajo tudi za šport in rekreacijo,  

- športne površine, pokrite in nepokrite predstavljajo glavno kapaciteto za 
zasilno namestitev 

 
Športno rekreacijske površine se v prostor umestijo skladno z načeli trajnostnega 
razvoja mest, kar pomeni, da se omogoči dostopnost za kolesarje in za pešce 
oziroma s sredstvi JPP. Športne površine lahko igrajo tudi pomembno vlogo kot 
del prenove degradiranih prostorskih in socialnih območij. 
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5.3.2.7.3 Pregled stanja po občinah 
 
Preglednica 9 prikazuje stanje na področju zimskih športov po občinah LUR. 
 
Preglednica 9: Stanje na področju zimskih športov po občinah LUR [10] 
Občina Opis stanja 
Ig Prostor zahodno od ceste Ig - Kurešček - Zapotok do občinske meje. Je v 

varstvenem režimu Nature 2000, zato večji posegi v prostor niso dovoljeni, pač pa 
sonaravno gozdarstvo in kmetijstvo (travniki, pašniki), sonaravna rekreacija 
(pešačenje, kolesarjenje, sankanje, teki na smučeh, jahanje). Pikniki v naravi in 
taborjenje so omejeni na nekaj tradicionalnih lokacij okoli Mokrca. 
Pozimi se razvijajo razne oblike športa in rekreacije na snegu zlasti teki na smučeh, 
sankanje in v manjši meri alpsko smučanje. Za slednje se lahko uredita družinski 
smučišči s prenosnimi vlečnicami na območju SV pobočja Blažanovke in na 
severnem pobočju Kureščka pri kamnolomu. Za nordijsko smučanje se lahko uredi 
poligon na travnikih pod vzpetino Gričnica in Blažanovka. 
(http://www.obcina-ia.si/OBCINAlUprava/Urbanizem/Strraz-tekst. pdf) 

 
»V hribovitem delu občine je možen razvoj zimskega športno-rekreativnega turizma 
v tem delu so tudi ugodne klimatske razmere za razvoj tovrstnega turizma.« 
(Razvojni program podeželja: sožitje med mestom in podeželjem) 

 
Borovnica, 
Vrhnika 

Nekdanje smučišče Ulovka propada, drugod pa se organizacije zimskih radosti bodisi 
otepajo bodisi nimajo primernega kadra. V Borovnici ni smučarske sekcije, se pa 
večkrat zberejo na sankanju s Pokojišča 
( http://www.borovnica.si/) 

 
Smučišče na Ulovki je zaradi neurejene zemljiške problematike že vrsto let zaprto, 
zato je občina Vrhnika v lanskem letu pristopila k reševanju nastalega problema. 
"Pripravili bomo prostorske akte, katere bomo zelo hitro sprejeli, ti pa bode podlaga 
za razlastitev spornega dela zemljišča," pravi župan dr. Marjan Rihar. 

Dol pri 
Ljubljani 

Izdelan lokalni razvojni program! (turizem, gospodarstvo, šport) tekaški smučarski 
klub: eden najstarejših in najpomembnejših smučarskih tekaških centrov v 
Sloveniji! 
- januar - tekma z mednarodno udeležbo 
teren za treninge teka na smučeh - ugodni naravni pogoji - polja v Zaborštu 

skakalnica v Petelinjah, območje Koranta, Ajdovščine 
Domžale Ihan: smučarski klub - urejene tekaške proge! Domžale: 2 smučarska skakalna 

kluba 
Horjul Smučišče Mrzla dolina se nahaja 16 km iz Ljubljane. Skupna dolžina prog znaša 

380m. Progi sta v celoti razsvetljeni za nočno smuko. Zagotovljeno je umetno 
zasneževanje po celotni površini. Konfiguracija terena je primerna za začetnike in za 
zahtevnejše rekreativne smučarje (www.smucisce-horiul.si). 

Ivančna 
gorica 

Pristava nad Stično - tek na smučeh, smučanje - turistična kmetija Okorn 

Kamnik 
 

Velika planina - alpsko smučanje in tek na smučeh - terme Snovik  
Krvavec (ni v občini) 

Komenda smučarski klub, vlečnica na Skletovem hribu (premalo snega!) smučarski skoki na 
Gori - tekma 1 x letno Suhadole - smučarski tek - želja vseh glavni problem: 
premalo snega 

Litija Sevškova dolina - tekme v alpskem smučanju 
Ljubljana otroško smučišče Gunclje, skakalnica Mostec, tekaške proge Brdo, načrtovana 

pokrita dvorana za zimske športe na Podutiku 
Medvode Medvode že imajo veliko obstoječe športne infrastrukture, zato se razvoj usmerja v 

nadgradnjo z nastanitvenimi oziroma drugimi potrebami. 
Zaradi naravnih danosti območja, potrebe po umetnem zasneževanju in bližine 
večjih smučišč ni smiselno urejati večjih smučarskih kapacitet. Pred vsako (tudi 
manjšo) tovrstno investicijo je nujno narediti vse študije negativnih vplivov na 
okolje. Kjer pogoji to dopuščajo, je smiselno ob upoštevanju določenih pogojev 
urediti površine za zimski turizem. V primeru ureditve smučišč je nujno izkoristiti te 
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degradirane površine tudi izven smučarske sezone z drugimi oblikami rekreacije 
(letno sankališče, spust z gorskimi kolesi, adrenalinski park...). Najprimernejše 
oblike zimskega turizma za območje so predvsem proge za tek na smučeh in 
sankališča, ki potekajo po že obstoječih poteh ter obenem ne vplivajo negativno na 
okolje. Na primerni lokaciji v Preski je smiselno urediti tudi drsališče, ki bi v 
povezavi z bodočim centrom Bonovec predstavljalo zaokroženo turistično in 
rekreacijsko ponudbo tako za domačine kot tudi za obiskovalce. Na igriščih, ki so v 
poletnih dneh namenjena predvsem športom z žogo, se v zimskih mesecih uredijo 
drsališča. 
 
Na območju travnikov na Bonovcu že sedaj pozimi uredijo proge za smučarski tek. 
Za intenzivnejše priprave in organizacijo prvenstev bi bilo potrebno obstoječe proge 
razširiti na različne dolžine in težavnosti. Če bi se izkazalo za primerno, bi lahko na 
območju uredili tudi strelski poligon za biatlon. Prav tako bi bilo potrebno obstoječe 
proge predvsem pozimi jasno označiti, in tako omogočiti tudi rekreativnim tekačem 
bolj intenzivno ukvarjanje s tem športom. Ob primerni količini vode, ter zaradi 
čedalje toplejših zim, in v primeru pričakovanega razvoja centra Bonovec pa je 
primerno razmišljati tudi o umetnem zasneževanju. 

Mengeš skakalnica na Zalokah pod Gobavico (že od 60ih, Bloudek) 
skoki: krajevni šport; 2005 zgrajeni 14 in 20 m skakalnici s plastično podlago; 
skakalni klub 
po pobočju Gobavice - trim steza 
- jezero, ki v nekaterih hladnejših zimah zamrzne 
športni park, telovadnici, pohodniške poti 
tekma za gorenjski pokal v smučarskih skokih 
Mengeško polje - tek na smučeh 

Trzin smučišče v Dolgi dolini (snežni top, previsoke T) 
včasih zamrznjen Frnihtov bajer - redno čiščenje ledu, tečaji drsanja, hokejske 
tekme; danes previsoke temperature!! 
občina zeli urediti manjše drsališče v sklopu športnega parka 

Vodice Tradicionalna tekma na Krvavcu, memorial; 
smučarsko društvo Strahovica, sekcija za alp. smučanje; zelja: smučarski tečaj v 
Sinkovem turnu (postavijo prenosne vlečnice), vendar premalo snega! smučarski 
sejem v Vodicah 
sekcija za smučarske skoke - zgrajena skakalnica v dolini Strahovica 
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5.3.2.7.4 Analiza 
 
V okviru analize prostora za rekreacijske dejavnosti v LUR smo preverjali 
možnosti za ureditev smučišča regionalnega pomena. Smučanje je vezano na 
reliefno primerna, zasnežena pobočja. Za množično alpsko smučanje so 
neprimerna pobočja z nagibi pod 10% in nad 60%. Nagibi od 40-60% so 
primerni samo za zelo dobre smučarje, nagibi med 10 in 20% so ustrezni za 
začetnike. Za večji del smučarjev so ustrezne smučarske proge z nagibom od 20-
35%. Aktiviranje smučarskih prog naj bi bilo osredotočeno tam, kjer pobočja 
omogočajo nagib med 20-45%. Strmejša in manj nagnjena pobočja naj bi služila 
kot dopolnitev osnovne ponudbe pomembnejših smučarskih območij. Primernost 
posameznega območja za alpsko smučanje določa tudi površinski pokrov, 
višinska razlika ter zanesljivost snežne odeje. Posebej primerna so odprta 
pobočja z nagibom, to so pasovi naravne višinske travnate vegetacije, 
nerodoviten ali neporasel višinski pas ter širši pasovi izkrčenega gozda. 
Minimalna denivelacija oziroma višinska razlika smučišč mora biti večja od 150 
m. Skrajni severni del LUR, kjer so nadmorske višine višje sega na območje 
Kamniško – Savinjskih Alp, kjer sta prisotni dve smučišči: Krvavec in Velika 
Planina. Ostali predeli regije so z vidika razvoja alpskega smučanja manj 
primerni. Pri ureditvi smučišča so potrebna večja zemeljska in gradbena dela pri 
oblikovanju smučišča in postavitvi vse potrebne infrastrukture pri čemer lahko 
prihaja do večjih vplivov na geosfero, biosfero, vode ter na krajinsko sliko. Poleg 
okoljskih problemov izstopajo tudi ekonomski.  
 
Primernost posameznega območja za hojo ali tek na smučeh pogojujejo 
površinski pokrov, nagib terena, snežne razmere in oblikovanost reliefa. 
Primerna so obsežnejša območja odprte krajine, zlasti travniki, senožeti in 
pašniki, primerne so tudi gozdne ceste in kolovozi, ki se pozimi ne plužijo ali 
uporabljajo za promet. Nagib terena naj nebi presegal 15%, razen na 
posameznih kratkih odsekih. Območje naj bi bilo prekrito s snežno odejo najmanj 
45 dni. V primeru, da gre za stalno vzdrževane oziroma urejene proge, naj bi bile 
te vsaj v dolžini 5 km. Podobno kot za alpsko smučanje velja tudi za hojo in tek 
na smučeh ugotovitev, da so proge, ki se urejajo, samo deloma v območjih z 
zanesljivo snežno odejo. V območjih z razmeroma zanesljivo snežno odejo so 
proge v zaledju pomembnejših turističnih krajev, npr. v Kamniško-Savinjskih 
Alpah. Potenciali za hojo in tek na smučeh so tudi v dolinskih predelih, v 
Ljubljanski kotlini, na Mengeškem polju, na Bonovcu v Medvodah, v Dolu pri 
Ljubljani, Ihanu, Pristavi nad Stično, pod Gričnico in Blaženovko itd. Trase v 
ravninskih predelih služijo svojemu namenu občasno, ob ugodnih snežnih 
razmerah.  
 

5.3.2.7.5 Rezultat in usmeritve  
 
Med vsemi športnimi dejavnostmi, ki so na voljo v območju LUR, zasedajo zimski 
športi negotovo mesto, saj se zaradi podnebnih sprememb snežna odeja in nizke 
temperature vedno redkeje pojavljajo. Vendar pa je zanimanje ljudi se zmeraj 
zelo veliko in v dobrih zimah z veliko snega okoliška smučišča (predvsem 
Krvavec in Velika planina) spet oživijo. Žal pa so investicije v sisteme zelo velike, 
prav tako posegi v okolje. Pri vsaki odločitvi za izgradnjo nove infrastrukture je 
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tako pomembno pregledati in analizirati stanje ter se nato skladno z rezultati 
odločiti o tovrstnem posegu. 
 

5.3.2.8 Konjeništvo 
 
Konjeništvo je ena od dejavnosti, ki jo je mogoče povezati z razvojem podeželja, 
turizma, z ohranjanjem narave, z vrhunskim športom, rekreativnim športom in 
terapevtskimi dejavnostmi. Terapevtsko jahanje in voltažiranje je primerno za 
osebe z motnjami v duševnem razvoju, za slepe in slabovidne, gluhe, naglušne, 
osebe z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirane osebe, osebe s težavami 
na posameznih področjih učenja, osebe z motnjami vedenja ipd.  
 
Konjeništvo v regiji je že razmeroma dobro razvito, izražen je tudi interes po 
nadaljnjem razvoju dejavnosti povezanih s konjeništvom. Konjeništvo je razvito 
na območju Ljubljanskega barja, Velikih Lašč, Litije, Kamnika, Komende, Vodic 
itd. Na območju Rakitne in Kamnika se izvaja terapevtsko jahanje, v Kamniku je 
edini center hipoterapije na območju Slovenije in Hrvaške.  
 
Prednosti in priložnosti razvoja konjeništva v LUR so: 
 tradicija na področju konjeništva v regiji, 
 delujoči konjeniški klubi in konjeniški centri ter organizacija konjeniških 

prireditev, 
 raznolikost kulturne krajine in ohranjenost narave (obsežne odprte površine – 

kmetijske in gozdne), 
 povezovanje med različnimi dejavnostmi kot so kmetijstvo – turizem, šport, 

rekreacija – šolstvo, izobraževanje, šport, rekreacija – turizem, vzgoja, 
izobraževanje – zdravstvo, 

 velik turistični potencial regije zaradi ugodne prometne in geografske lege; 
 trend naraščanja gostov, ki iščejo neodkrita, naravno ohranjena območja in 

predele ter aktivno preživljanje prostega časa v naravi, 
 izkušnje na področju terapevtskega jahanja in hipoterapije. 
 
Konjeništvo na državni ravni ne predstavlja tematike, ki bi dobilo posebno 
obravnavo, zato je potrebno cilje in usmeritve iskati v povezavi z ohranjanjem 
zelenega sistema v mestih, s smernicami o zelenih površinah, poteh za 
kolesarstvo in pohodništvo in nekatere druge programe. 
 

5.3.2.8.1 Pregled okoljskih ciljev 
  
NPVO - Nacionalni program varstva okolja 
 
CILJ: Postavitev dolgoročne, enotne in celovite politike za izboljšanje kakovosti 
življenja v urbanih območjih s kazalci in oživitev mest tako, da postanejo 
atraktivna za prebivalce, ne škodujejo zdravju in zagotavljajo visoko kakovost 
življenja. 
 
Za dosego ciljev so predvideni naslednji ukrepi: 
- predstavitev strategije za urbano okolje 2005 
- ustanovitev delovne skupine za urbano okolje 2005 
- priprava navodil občinam za pripravo programov varstva okolja s kazalci 2006 
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- postavitev pilotnega projekta v mestni občini 2007 
 
SPRS - strategija prostorskega razvoja Slovenije 
 
RACIONALNA RABA ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV V NASELJIH 
Javne površine v naselju 
Zelene površine 
(2) Z načrtnim ohranjanjem zelenih površin ter urejanjem rekreacijskih območij 
se vzdržuje razmerje med urbanim in naravnim prostorom. V zaledju mesta se 
izkoristi možnosti sočasne namembnosti rekreacijskih površin s kmetijskimi. 
 
  
Regionalni razvojni program - RRP LUR poudarja, da je delujoče somestje 
pomembno za prostorski razvoj, saj mora biti dobra dostopnost javnih storitev , 
bližina ohranjene narave in kulturne dediščine omogočena vsem prebivalcem 
regije (npr.: do l. 2013 <80% ljudi >300 m zračne razdalje do javnih površin in 
javnega prevoza), hkrati pa mora evropska prestolnica zagotavljati povezavo 
med ljudmi in ohranjanjem narave, kar zagotavlja vrhunsko kakovost bivanja in 
dela v celotni regiji. 
 

5.3.2.8.2 Potenciali in problemi 
 
Po Regionalnem Razvojnem Programu (LUR 2007-2013), podprogram 
»EKOLOŠKA MREŽA« se kažejo razvojne možnosti za rekreacijo in šport s 
posodobljenimi in nadgrajenimi večjimi turistični centri, ki bodo z lokalnimi 
zanimivostmi povezani v celovito ponudbo območja, sem pa lahko vključimo tudi 
konjeništvo. 
 
Sami projekti v Regionalnem Razvojnem Planu predvidevajo tudi kulturno-
turistične, kolesarske in sprehajalne poti (tudi jahalne???), za kar je potrebno 
vzpostaviti osnovno infrastrukturo in mrežo storitev, ki bodo uporabnikom poleg 
same rekreacije nudile se druge možnosti sprostitve (gostilne, kmečki turizem, 
prodaja spominkov, športni parki, vodeni obiski). V poštev pa pridejo tudi 
sanacije nekdanjih rudarskih območij, ki predstavljajo nevarnost za življenje in 
zdravje ljudi in živali, hkrati pa tudi izdelavo naloge o možni turistični uporabi po 
končani sanaciji. Strategija Prostorskega Razvoja Slovenije predpostavlja 
specifične oblike turizma in območja, ki so primerna za njihov razvoj, hkrati pa 
tudi zdraviliški, podeželski, rekreativni, doživljajski, ekološki, igralniško-
zabaviščni in poslovni turizem. Z razvojem dobre turistične mreže in zelenih 
pasov lahko preprečujemo pretirano zgostitev turističnih programov na že preveč 
obremenjenih območjih (Obala, obrobje Julijskih Alp), a potrebujemo 
programsko povezanost in dopolnjevanje (ponudba jahalnih ur blizu ali celo v 
centru Ljubljane za obiskovalce hotelov in ostalih nočitev v LUR). Nova območja 
za turizem pa kažejo tudi na možnosti uporabe degradiranih/opuščenih lokacij. 
 
Evidenca ukrepov za izrabo potencialov in reševanje problemov: 
  

- Potrebno je povezati posamezne centre, klube in turistične kmetije v 
manjše zaključene enote z jahalnimi potmi 

- omogočeni oziroma nakazani koridorji med temi zaključenimi enotami 
- jahalne poti po Barju in drugih bolj ravninskih zaščitenih predelih 
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- delno prilagojene jahalne poti v okviru manjših zaključenih enot 
- tematske poti - zgodovinske, kulturne, naravoslovne, kjer je kaj 

primernega (glede na občine) 
- različni centri: rekreacija, šport, konjereja, turistične kmetije 
- primerjava s tujimi deželami: Danska - jahanje po požetih njivah preden 

se preorje zemljo za novo kulturo - privolitev kmetov 
- kot dogodek enkrat na leto - Barje in konjereja 
- enodnevni izleti (nekaj urni) 
- usmeritev najbolj primernih občin; bolj hribovite so problematične in manj 

primerne, a je potrebno tudi tam zagotoviti primeren obseg razvoja 
konjeništva (alternative za to področje: terapevtske kmetije) 

- dogodki (tekme, prireditve) 
- kot ena izmed možnih alternativ razvoja konjeništva v LUR so tudi 

terapevtske kmetije, ki bi lahko povezovale tudi učne in zdravstvene 
ustanove, in ne zgolj turističnih dejavnosti; Seminarji v Kamniku kot 
osrednjem centru za terapevtske kmetije (da ne hodijo na usposabljanje v 
tujino), Kamnik postane osrednji center. Možnost upokojitve delovnih konj 
na terapevtskih kmetijah, hkrati vzpostavljanje gojitvene dejavnosti na 
Ljubljanskem Barju. 

 

5.3.2.8.3 Analiza 
 
V okviru analize stanja in potencialov za rekreacijske dejavnosti v LUR smo 
preverjali možnosti za ureditev tematskih konjeniških poti regionalnega pomena.  
 
Analitični del opredeljevanja potencialnih lokacij za razvoj konjeništva je bil 
opravljen z GIS orodji, kjer so bili za končno karto potencialov za konjeništvo 
uporabljeni naslednji parametri: naklon, bližina naselij ali naselja in površinski 
pokrov. Naklon kot kriterij je izločil območja, kjer je naklon za rekreacijo konj in 
ljudi prevelik, bližina naselja je bila uporabljena kot pogoj za izrabo zelenega 
sistema naselij za konjeniško rabo, površinski pokrov pa zagotovi razgibanost in 
zanimivo sliko potencialnim uporabnikom.  
 
Območja, ki so potencialno primerna za ureditev konjeniških poti so razmeroma 
enakomerno porazdeljena po celotnem območju regije, več površin primernih za 
ureditev konjeniških poti je v občinah Kamnik, Domžale, Lukovica, Litija, 
Komenda, Vodice, Medvode, Ig, Brezovica, Borovnica, Škofljica, Velike Lašče, 
Dobrepolje, Ivančna Gorica. V Kamniku, na Rakitni in Igu so veliki potenciali za 
razvoj terapevtskih centrov z uporabo metod hipoterapije in terapevtskega 
jahanja. V Komendi, Vodicah, Ljubljani, Igu, Litiji so potenciali za razvoj šole 
jahanja ter športno in rekreacijsko jahanje. 
 
Konjeništvo v LUR je danes razvito predvsem v smeri sever-jug. Vzhodni del 
LURa je zapostavljen. Največje območje zajema Ljubljansko Barje, kjer se 
konjeništvo razvija predvsem na obronkih, hkrati pa gre za območje, ki bi se 
lahko varovalo z večjim deležem konjske reje in razvoja konjeništva. Na območju 
Ljubljanskega Barja (občina Ig), pa obstaja želja po gradnji hipodroma, kjer bi se 
dodatno lahko razvijalo konjeništvo in ostale dejavnosti, ki sovpadajo s 
konjeništvom na tem območju. Ta predel bi lahko postal glavni center za druge 
panoge konjeništva, ki niso športne, kot na primer terapevtske kmetije, s 
katerimi bi se lahko razvijalo konjeništvo tudi v vzhodnem delu LUR. 
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5.3.2.8.4 Usmeritve za zasnove SP RPN LUR 
 
Pri načrtovanju konjeništva (športni, rekreacijski, šolski in terapevtski nameni) in  
rekreacijskih poteh za ta šport je treba biti pozoren predvsem na območje 
Ljubljanskega Barja in vzhodni del Ljubljane. Posebno se je treba posvetiti 
območjem okoli Litije, Zasavja in Grosupljega. Pojavlja se problem povezovanja. 
Pri načrtovanju konjeniških poti se je treba prilagoditi danostim prostora, pri 
čemer so pomembne predvsem zahteve po ločitvi jahalnih poti od poti za 
sprehode, kolesarjenje in planinstvo, po umiku in usmerjanju konjeniških poti iz 
občutljivih območij, kot so območja vlažnih tal ali tal nagnjenih k zbitosti.  
 

5.3.3 Tveganja 
 
V okviru izdelave regionalnega prostorskega načrta predlagamo izdelavo ocene 
ogroženosti za nevarne obrate navedene v preglednici 10 (takoimenovani Seveso 
zavezanci oziroma zavezanci po Uredbi o preprečevanju večjih nesreč in 
zmanjševanju njihovih posledic Ur.l. RS, št. 88/2005,  Ur.l. RS, št. 71/2008 in 
Uredbi o merilih za določitev najmanjše razdalje med obratom in območji, kjer se 
zadržuje večje število ljudi, ter infrastrukturo, Ur.l. RS št. 34/2008), kot osnovo 
za prostorsko načrtovanje v njihovi okolici. 
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Preglednica 10:  Nevarni industrijski obrati v LUR (Seveso zavezanci) 
 
Občina Nevaren industrijski obrat 

Borovnica FENOLIT d.d., Borovnica, Breg 22, 1353 Borovnica 
Domžale HELIOS, Tovarna barv, lakov in umetnih smol, Količevo d.o.o., 

Količevo 65, 1230 Domžale 
Kamnik 
 

KIK KAMNIK d.d., Fužine 9, 1240 Kamnik 
LECANA d.o.o., Ljubljanska 45, 1241 Kamnik (skladišče v Črni pri 
Kamniku) 

Ljubljana 
 

BELINKA PERKEMIJA d.o.o., Zasavska cesta 95, 1001 Ljubljana 
BUTAN PLIN, d.d. Ljubljana, Verovškova 70, 1000 Ljubljana 
PETROL, Slovenska energetska družba d.d., Zaloška 259, 1260 
Ljubljana 
Termoelektrarna Toplarna Ljubljana d.o.o., Toplarniška 19, 1000 
Ljubljana 
SCT Univerzalgrad d.o.o., Skladišče razstreliva Črnuče, Štajerska 81, 
1230 Ljubljana - Črnuče 

Medvode COLOR d.d. Industrija sintetičnih smol, barv in lakov, Škofjeloška 
50, 1215 Medvode 

Mengeš LEK farmacevtska družba d.d., Obrat PFU, Kolodvorska 27, 1234 
Mengeš 

Škofljica Iskra TELA d.d. PE Glinek, Glinek 5, 1291 Škofljica 
Trzin INTERINA d.o.o. Ljubljana, Ljubljanska cesta nn, 1236 Trzin 
 
 
Postopek ocenjevanja ogroženosti formalno ureja Uredba o merilih za določitev 
najmanjše razdalje med obratom in območji, kjer se zadržuje večje število ljudi, 
ter infrastrukturo, Ur.l. RS št. 34/2008, ki določa, da je treba za potrebe 
prostorskega načrtovanja in dovoljevanja gradnje industrijskih objektov oziroma 
posegov v prostor oceniti stopnjo ogroženosti (sprejemljiva/nesprejemljiva) 
zaradi nevarnih industrijskih dejavnosti, da bi se pravočasno (preventivno) in 
ustrezno preprečile posledice morebitnih izrednih dogodkov (ID).  
 
Postopek za ocenjevanje ogroženosti predvideva naslednje korake: 

1. Spoznavanje in tolmačenje značilnosti nevarnih obratov  
2. Izdelava scenarijev za izredne dogodke (večje nesreče) po določilih Uredbe 
3. Modeliranje razvoja izrednih dogodkov in pričakovanih fizičnih učinkov 
4. Ocena velikosti vplivnih območij za obravnavane ID in fizične učinke, 

določene z Uredbo 
5. Ocena razredov "ranljivosti"12 za okoljske sestavine v vplivnih območjih 
6. Ocena ogroženosti na osnovi matrike ogroženosti kot je podana v prilogi 3 

Uredbe 
7. Ocena zaupanja v rezultate (negotovosti)  

 
Pri tem želimo opozoriti, da je ta postopek neustrezen, strokovno oporečen in da 
ne more biti podlaga za katerekoli odločitve pri prostorskem načrtovanju in 
dovoljevanju gradnje objektov ter v tej zvezi izdaji okoljevarstvenih soglasij v 
postopku presoje vplivov na okolje [17]. Zaradi slednjega predlagamo 
alternativno metodo za ocenjevanje ogroženosti, ki temelji na določanju indeksa 
                                                 
12 Ranljivost je v Uredbi o merilih za določitev najmanjše razdalje med obratom in 
območji, kjer se zadržuje večje število ljudi, ter infrastrukturo, Ur.l. RS št. 34/2008 
neustrezno definirana 
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ogroženosti, z namenom integracije tveganja v prostorsko načrtovanje na 
podlagi optimizacijskega načrtovalskega pristopa [18]. 
 
Določanje indeksa ogroženosti okolja zaradi izrednih dogodkov z nevarnimi 
snovmi je eno izmed opravil preventivnega varstvenega delovanja v okviru 
prostorskega načrtovanja, pa tudi osnova za presojanje politik, programov in 
planov. Na splošno opredelimo ogroženost okolja kot stanje/lastnost okolja, ki 
pove, kakšna in kolikšna je lahko škoda v primeru določenega izrednega dogodka 
z nevarnimi snovmi.  
 
V prostorskem načrtovanju je treba razrešiti problem - iskanje ustrezne lokacije 
ali dela prostora za določeno dejavnost oziroma rabo. Ključni preventivni 
varstveni ukrep je optimizacija lokacije za to dejavnost. Analiza ogroženosti 
okolja predstavlja metodo, s pomočjo katere ugotovimo bolj in manj ogrožene 
dele prostora in na ta način usmerjamo alociranje novih nevarnih industrijskih 
obratov/dejavnosti ali nenevarnih/občutljivih dejavnosti v okolici obstoječih 
nevarnih obratov. 
 
Pri nevarnih industrijskih obratih se za vsak izredni dogodek oceni (izračuna) 
vplivno območje posledic, upoštevajoč vrsto in količino snovi ter pogoje, pri 
katerih pride do izpusta, požara, eksplozije. Če gre samo za izpust, se izračunava 
območje škodljivih koncentracij v zraku ali v vodah. Da ocenjena vplivna 
območja ne bi bila podcenjena/precenjena, je treba natančneje določiti vrste in 
količine izpuščene/eksplodirane snovi, za kar je nujno uporabiti natančnejše 
podatke o tehnologiji, proizvodnih zmogljivostih, lastnostih snovi, procesnih 
parametrih, stanju procesne opreme, lastnostih lokacije idr. Postopek 
ocenjevanja je zato kompleksen, možno pa ga je standardizirati v nekaj osnovnih 
opravil v okviru naslednjih štirih faz: 

1. faza – ugotovitev opreme/procesov, kjer lahko pride do izrednih dogodkov 
2. faza – opredelitev scenarijev izrednih dogodkov in njihovih nevarnih 

učinkov  
3. faza – določitev/izračun pogostnosti pojavljanja izrednih dogodkov 
4. faza – izračun izpuščenih količin snovi; ocena naknadnega dogajanja; 

ocena vplivnih območij in določitev resnosti (razsežnosti) izrednih 
dogodkov (analiza/indeks ogroženosti) 

 
V postopku prostorskega načrtovanja se uporabijo rezultati 4. faze. Shematsko 
je določanje indeksa ogroženosti prikazano na sliki 20, vključevanje v postopke 
prostorskega načrtovanja pa na sliki 21. 
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Slika 20: Shema postopka določanja indeksa ogroženosti 
 

 
Slika 21: Vključevanje analize ogroženosti v prostorsko-načrtovalsko prakso 
 
Bistvo metode je v tem, da je ogroženost definirana kot verjetnost, da bo 
določen okoljski element ali sestavina (človek, biota, kulturni objekt, voda ipd.) 
utrpel(a) škodo, ali da se mu/ji bo znižala kakovost, ter da je odvisna od dveh 
glavnih komponent:  

- vplivno območje, ki je pogojeno z intenzivnostjo nesreče z nevarno snovjo 
(intenzivnost obsega tako prostorsko razsežnost nesreče kot velikost in 
pomen škod) 

- ranljivosti okoljskega elementa ali sestavine, ki utrpi škodo. 

Prostorsko 
načrtovanje 

Analiza privlačnosti Analiza ranljivosti okolja 

Analiza/indeks ogroženosti 
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Namen je določiti ogroženost okoljskih sestavin v bližini virov tveganja ter jih 
prostorsko opredeliti (karta ogroženosti). Na ta način je zagotovljen pogoj za 
optimizacijsko vključevanje ogroženosti v postopek prostorskega načrtovanja. 
 
 
Na sliki 22 je shematsko prikazan prenos rezultatov analize ogroženosti v sistem 
GIS. 
 

 
Slika 22: Vključevanje analize ogroženosti v prostorsko-načrtovalsko prakso 
 
 
Primer rezultata določanja indeksa ogroženosti je prikazan na sliki 23 in 
predstavlja vplive nadtlaka pri eksploziji utekočinjenega naftnega plina na 
človeka in človekovo okolje. Kategorije ogroženosti so podane v preglednici 11. 
 

   
a) intenziteta/resnost izrednega 
dogodka 

b) ranljivost okolja c) indeks ogroženosti 

 
Slika 23: Primer rezultata določanja indeksa ogroženosti 
 
 
Pomembnost vključevanja tveganja v prostorsko načrtovanje lahko poleg 
varnosti opišemo tudi z ekonomski vidiki. Ti nam lahko služijo kot kazalnik, 
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povezan z racionalnostjo določanja in ohranjanja varnostnih con v okolici obrata 
(območja omejene rabe). Pri visokih cenah nepremičnin, predvsem pri 
kategorijah za pozidavo so tovrstni dejavniki precejšnjega pomena za 
investitorje, lastnike zemljišč in/ali upravne organe (izdajanje dovoljenj). 
 
Spremenljivke, ki pogojujejo intenziteto izrednega dogodka in z njimi povezane 
negotovosti se odrazijo v vplivnih razdaljah, te pa neposredno v velikosti 
vplivnega območja učinka izrednega dogodka. Omejevanje rabe na vplivnih 
območjih z namenom ohranjanja nizke stopnje ogroženosti lahko tako pomeni 
veliko izgubo v vrednosti zemljišč, ko na primer na stavbnih zemljiščih 
prepovemo gradnjo. Vplivno območje 400 m oziroma 50 ha površine tako 
zmanjša vrednost stavbnih zemljišč reda velikosti 100 milijonov EUR (pri 
predpostavki da je cena stavbnega zemljišča 200 EUR/m2 in da območje poslej 
namenimo kmetijski rabi s ceno 5 EUR/m2). Še večja razlika se pojavi, ko na tem 
območju onemogočimo investicijo v gradnjo večstanovanjskih zgradb. 
 
Iz tega je razvidna potreba po precizni analizi scenarijev izrednih dogodkov, kot 
jo predlaga metoda določanja indeksa ogroženosti in s tem pripomore k boljši 
optimizaciji načrtovalskih postopkov, za razliko od postopka, ki ga predlaga 
Uredba o merilih za določitev najmanjše razdalje med obratom in območji, kjer 
se zadržuje večje število ljudi, ter infrastrukturo, Ur.l. RS št. 34/2008. Slednja 
namreč vnaprej predpisuje scenarije izrednih dogodkov (t.j. deterministično 
določeno 15 minutno iztekanje iz opreme, ki se poškoduje brez vsakršne 
inženirske utemeljitve), torej brez analize specifik določenega obrata in je zato 
za rabo v prostorskem načrtovanju neustrezna oziroma je v sedanji obliki ni 
možno racionalno uporabljati. 
 
Določanje indeksa ogroženosti je konceptualno in praktično uporabno tudi pri 
prostorskem načrtovanju poplavnih območij. 
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Preglednica 11: Opis kategorij ogroženosti 
 
Prikazovanje ogroženosti Razlaga indeks legenda raven 

1 zanemarljiva 
do nizka 

vrsta in količina nevarne snovi nizka ali na ravni srednje velikih podjetij; vsakdanja dejavnost; ustrezna skrb zaposlenih za varnost, 
sistem obvladovanja varnosti obstaja in se izvaja; tehnični in organizacijski ukrepi za preprečevanje izrednih dogodkov in zaščito 
zadoščajo v smislu ALARA13 in BAT14; vplivno območje za zdravje ljudi je znotraj obrata oziroma lokacije dejavnosti/organizacije, v 
okolici možni vznemirjenost in zaskrbljenost ter manjša materialna škoda ob eksplozijah in požarih (npr. pokanje okenskih stekel na 
posameznih hišah, umazani objekti zaradi usedanja saj ipd.), koncentracije strupenih snovi v okoljskih medijih (zraku, vodi, zemlji, 
bioti) nizke/zanemarljive; ranljivost okoljskih sestavin je lahko tudi srednja ali velika, vendar visoka intenziteta izrednega dogodka 
do njih ne seže 

2 

 
 

nizka do 
srednja 

vrsta in količina nevarne snovi nizka ali na ravni srednje velikih podjetij; intenzivna dejavnost; skrb, odgovornost in pristojnost 
zaposlenih za varnost prisotna, vendar ni pregledno sistematizirana; sistem obvladovanja varnosti obstaja delno; tehnološke in 
organizacijske ukrepe za preprečevanje izrednih dogodkov je treba preveriti s smislu ALARA in BAT, čeprav formalno zadoščajo; 
splošna urejenost obratov še zadovoljiva; vplivno območje za zdravje ljudi je znotraj obrata oziroma lokacije dejavnosti/organizacije, 
v okolici možni vznemirjenost in zaskrbljenost ob izrednem dogodku ter manjša materialna škoda pri eksplozijah in požarih (npr. 
pokanje okenskih stekel na posameznih hišah, umazani objekti zaradi usedanja saj ipd.), možno manjše in lokalizirano onesnaženje 
okoljskih sestavin (npr. morja, tal) zaradi iztekanja nevarnih snovi ali nekontroliranega odtekanja protipožarnih vod, koncentracije 
strupenih snovi v zraku/vodi zdravju niso škodljive pri normalni izpostavljenosti; ranljivost okoljskih sestavin je lahko tudi srednja ali 
velika, vendar visoka intenziteta izrednega dogodka do njih ne seže 

3 

 

srednja 

vrsta in količina nevarnih snovi na ravni majhnih in srednje velikih podjetij; intenzivna dejavnost; skrb, odgovornost in pristojnost 
zaposlenih za varnost ni sistematizirana; sistem obvladovanja varnosti obstaja deloma; tehnološki in organizacijski ukrepi za 
preprečevanje izrednih dogodkov sicer formalno zadoščajo, vendar je njihovo stanje in vzdrževanje pomanjkljivo – poiskati 
izboljšave v kontekstu ALARA in BAT; splošna urejenost obratov komaj še zadovoljiva; vplivno območje za zdravje ljudi je znotraj 
obrata oziroma lokacije dejavnosti/organizacije, v soseščini možna materialna škoda; v okolici možni protesti zaradi materialne 
škode ob eksplozijah in požarih (npr. pokanje okenskih stekel na posameznih hišah, poškodbe fasad in sten, porušitve lahkih 
objektov, ipd.), možno onesnaženje morja zaradi iztekanja nevarnih snovi in nekontroliranega odtekanja protipožarnih vod, 
koncentracije strupenih snovi v okoljskih medijih (zraku, vodi, zemlji, bioti) so lahko povišane in zdravju škodljive; ranljivost 
okoljskih sestavin je lahko tudi srednja ali velika, sestavine so v območju srednje intenzitete izrednega dogodka  

4 

 

srednja do 
visoka 

vrsta in količina nevarnih snovi na ravni srednje velikih podjetij; intenzivna dejavnost; skrb, odgovornost in pristojnosti zaposlenih 
glede varnosti niso sistematizirane; sistem obvladovanja varnosti ne obstaja ali je v zametkih; tehnični in organizacijski ukrepi za 
preprečevanje izrednih dogodkov obstajajo, vendar je njihovo stanje in vzdrževanje pomanjkljivo – uvesti je treba ALARA in BAT; 
splošna urejenost obratov ni zadovoljiva, varnostna kultura ni sestavina poslovne politike; vplivno območje za zdravje ljudi presega 
meje obrata oziroma lokacijo organizacije, potrebni so zaščitni ukrepi za prebivalstvo (v skrajnem primeru tudi evakuacija), v okolici 
možni večja vznemirjenost in zaskrbljenost ter protesti in zahteve za preselitev podjetja; ranljivost okoljskih sestavin je lahko 
srednja ali velika, sestavine so v območju srednje in visoke intenzitete izrednega dogodka 

5 

 

visoka 

vrsta in količina nevarnih snovi na ravni srednje velikih podjetij; intenzivna dejavnost; skrb, odgovornost in pristojnosti zaposlenih 
glede varnosti niso sistematizirane; sistem obvladovanja varnosti ne obstaja; sistem kakovosti in varstva okolja ne obstajata; 
tehnični in organizacijski ukrepi za preprečevanje izrednih dogodkov niso več ustrezni – so zastareli in nezanesljivi, njihovo stanje in 
vzdrževanje slabo oziroma pomanjkljivo – uvesti je treba nove, skladno s principoma ALARA in BAT; splošna urejenost obratov ni 
zadovoljiva, varnostna kultura ni sestavina poslovne politike; nujno ukrepanje, da se zagotovi varnost zaposlenih in okolja; vplivno 
območje za zdravje ljudi in okoljske škode presega meje obrata oziroma lokacijo organizacije, potrebni so zaščitni ukrepi za 

                                                 
13 ALARA – As Low As Reasonaby Achievable (zaščita naj bo tako obsežna, kot je to dosegljivo z razumnimi sredstvi) 
14 BAT – Best Available Techniques (pri zaščiti je treba uporabljati najboljše razpoložljive tehnike) 
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prebivalstvo (tudi evakuacija) ter sanacijski ukrepi v okolju, v okolici možni večja vznemirjenost in zaskrbljenost ter protesti – 
zahteve po preselitvi/ukinitvi dejavnosti na sedanjem mestu; ranljivost okoljskih sestavin je srednja ali velika, sestavine so v 
območju srednje in visoke intenzitete izrednega dogodka 
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6 POVEZOVANJE SPVO IN KA2 – DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
 

6.1 Promet - kolesarjenje 
 

6.1.1 Uvod 
 
Promet je eden izmed pomembnejših prostorskih dejavnikov. Veča se število 
prebivalstva, večajo se mesta, ljudje imamo potrebe po premagovanju razdalj in 
odvisno od razdalje se poslužujemo različnih prevoznih sredstev. Možnost izbire 
je velika, posebej v mestih.  
 
Kolesarstvo je oblika prometa, ki najmanj bremeni okolje, zahteva najmanj 
posegov, je poceni ampak kljub temu LUR še ne izpolnjuje vseh pogojev 
prijaznega kolesarjenja v mestu, ki je mobilno, dostopno in pa tudi varno.  
 
Po različnih ocenah se delež kolesarskega prometa giblje med 4,5 in 10 %. 
Rednega in sistematičnega spremljanja deleža in strukture kolesarjev sicer ni, 
lahko pa opažamo, da se v zadnjih letih število kolesarjev/k povečuje. K temu 
verjetno veliko prispevajo vse večja zasičenost ožjega in širšega mestnega jedra 
(predvsem Ljubljane) z avtomobilskim prometom, neučinkovitost javnega 
potniškega (avtobusnega) prometa in v zadnjem času dosledno sankcioniranje 
nepravilnega parkiranja avtomobilov.   
 
Večina kolesarjev v LUR je stara od 18 do 50 let, od tega je več moških kot 
žensk. Mlajših od 18 in starejših od 50 let je med kolesarji malo. To ni značilno 
za kolesarsko razvita evropska mesta, v katerih imajo mladi in starejši kolesarji 
visok delež, uravnotežena pa je tudi zastopanost po spolu. Že sama struktura 
govori o tem, da je varnost kolesarjenja ključni problem, saj se očitno dovolj 
varni počutijo le tisti, ki so po psihofizičnih sposobnostih v »najboljših letih« in 
se čutijo sposobne izogibati številnim oviram ter obvladovati nevarne situacije, 
do katerih prihaja ob prevozu s kolesom po mestu. Komur ni do adrenalinskih 
užitkov, ta v Ljubljani praviloma ne kolesari, ali pa to počne po polžje in skrajno 
previdno.  
 
Sam pojem kolesarjenje pomeni vožnjo s kolesom in je lahko mobilno-dostopno, 
rekreativno ali pa je rezultat obojega, kombinirano. Tukaj se osredotočamo na 
mobilno-dostopno kolesarjenje, saj nas zanima kolo kot način prevoza na delo, v 
šolo, po nakupih, drugih opravkih. Kombinirano se omenja zgolj z vidika 
obstoječih stez, ki jih lahko uporabimo kot vir dostopnosti, ko ni druge možnosti 
in so torej potencial povezanosti v LUR.  
 
Pod okriljem kolesarstva se navezujemo tudi na ureditev parkirišč 'parkiraj in se 
pelji' (P+R) ter primestnih železniških povezav (kolesarska mobilnost).   
 
Vodilo je predpostavka (povzeta iz zastavljenih ciljev planske dokumentacije 
LUR), da je uporabo kolesa možno povečati za 20 % v LUR glede na obstoječe 
stanje. V letih ko se realizirajo načrtovane izboljšave je torej mogoče pričakovati 
petino več uporabnikov koles.  
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Glede na modele privlačnosti, ranljivosti in posledično ustreznosti imajo nove 
proge mobilno-dostopnega kolesarjenja možnosti ob obstoječih cestnih 
povezavah in eventualno ob drugih linijskih elementih kot so železnica in 
vodotoki. Vendar če upoštevamo ves LUR, je regija bolj kot katerakoli druga 
slovenska zmožna doseči zastavljeno hipotezo. 
 
Vprašanja, ki se pojavljajo so: 
Kaj želi LUR s kolesarjenjem doseči? Poleg ekološkega vidika se vzpodbuja 
rekreacija, začenja se razvijat kolesarska kultura, bonton med kolesarji, na tak 
način bi se postopoma začel center mesta zapirati za avtomobilski promet in 
vzpostavljati peš cona, posledično več zelenja v mestu. 
 
Kakšne so povezave preko regije? Vsekakor se je za začetek potrebno opreti 
na obstoječe koridorje, jim dograditi kolesarsko stezo, kjer je to potrebno ter 
izpostaviti in realizirati nekaj povezav (Lj-Mengeš, Lj-Ig, Lj-Vrhnika). 
 
Kako ponuditi kolesarjenje znotraj LUR? Kolesarjenje bi bilo treba ponuditi 
vzporedno z oblikami javnega načina prevoza kot povezavo nanje (P+R). 
Poskrbeti bi bilo treba za nekaj točk javne izposoje koles v sorazmernih 
medsebojnih razdaljah, oblikovati poseben model javnih koles, ki bi bila 
zaščitena pred krajo. Poleg javnih koles bi bilo treba poskrbeti za varnost koles 
nasploh z nadzorovanimi parkirnimi mesti za kolesa in pokritimi kolesarnicami. 
Vzpodbujati bi bilo potrebno vožnjo s kolesom na delo preko finančnih vzpodbud 
(kilometrina, nadomestila), garderob in prh na delovnem mestu. 
 
V okviru obravnavanja izbrane teme izpostavljamo naslednje sklope rešitev: 
 najti trase na regionalni ravni, da deluje bolj kot prometni koridor 
 navezava na ostale oblike javnega prevoza 
 najpomembnejše trase povezati v pretočne pasove; delati na vzpostavljanju 

dvopasovnega kolesarskega prometa ali pa se osredotočati na podrobnosti, 
točke, relevantne znotraj regije, mesta: 

 urbanistične rešitve problematičnih točk kolesarske mreže LUR 
 ukrepi v okviru projekta Civitas Mobilis [19], Civitas Elan [20, 21] –  

promoviranje kolesarstva kot načina transporta. 
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6.1.2 Kolesarska infrastruktura  
 

6.1.2.1 Transportna kolesarska infrastruktura 
 
Mreža kolesarskih stez in pasov v LUR je pomanjkljiva predvsem v povezavah 
sub-regionalnih središč in Ljubljane. V sub-regionalnih središčih pa je stanje 
različno, največkrat je odvisno od tipologije njihovega razvoja.   
 
Mreža kolesarskih stez in pasov v Ljubljani je sicer relativno gosta, vendar so na 
kolesarskem prometu namenjenih površinah številne ovire (pešci in nepravilno 
parkirani avtomobili, prometnih znaki, drevesa, robniki ter neravne površine).   
Novejše vpadnice in glavne ceste zunaj širšega središča mesta imajo večinoma 
kvalitetne kolesarske steze, te pa so ob starejših vpadnicah in širšem središču 
mesta prekinjene, priključitve na površine namenjene motoriziranemu prometu 
pa nevarne ali pa so kolesarske steze speljane po stranskih cestah in poteh, kar 
upočasnjuje in podaljšuje vožnjo s kolesom proti in iz mestnega središča.  
 
Obstoječe »transportne« kolesarske poti v Ljubljani so prikazane na sliki 24.  Na 
karti so označene vse kolesarske poti v MOL. Sistem kolesarskih stez je 
nepovezan, ni sklenjenega obroča kolesarskih poti. 
 

 
 
Slika 24: Obstoječe »transportne« kolesarske poti v Ljubljani [15] 
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6.1.2.2 Površine za športno in rekreacijsko kolesarjenje  
 
Ljubljanska urbana regija nudi precej možnosti za bolj športno naravnano 
rekreacijsko kolesarjenje. Trenutno je v LUR 25 tovrstnih poti v skupni 
dolžini več kot 800 km. S stališča »integralnega kolesarjenja« je težava 
predvsem v tem, da je večina izhodiščnih točk za omenjene ture, najhitreje in 
najbolj varno dosegljiva ob uporabi osebnega avtomobila, ne pa po varnih 
kolesarskih poteh ali z uporabo možnosti transporta kolesa in kolesarja z javnim 
(železniškim) prevozom.  
 
Za bolj umirjeno in družinsko naravnano rekreacijsko kolesarjenje se 
uporabljajo ceste in poti v Tivoliju, na Šišenskem hribu in Rožniku, prav tako pa 
tudi Pot spominov in tovarištva kot »zeleni rekreacijski obroč« okoli mesta.  Vse 
te površine pa so namenjene v prvi vrsti pešcem oz. tekačem.  
 
To v veliki večini miroljubno »sobivanje« kolesarjev in pešcev na zelenih 
rekreacijskih prometnih površinah je dejstvo. Ne zdi se smiselno, da bi zadevo 
poskušali urediti v smislu zakonsko reguliranega striktnega ločevanja kolesarjev 
in pešcev na omenjenih površinah (kot je npr. prepoved kolesarjenja v parku 
Tivoli). Predvsem bi kazalo odstraniti kritične točke in ozka grla ter nasploh 
izboljšati (razširiti) tovrstne površine, ob tem pa preko medijev promovirati 
kulturo strpnosti in zagotavljanja varnosti šibkejših udeležencev. Seveda pa 
tovrstnega »sobivanja« ne bi smeli dopuščati, kaj šele promovirati na cestnih 
površinah, kjer obstajajo ločene površine za pešce in kolesarje.     
 

6.1.2.3 Varnost koles  
 
V Ljubljani je okoli 8000 javnih stojal za parkiranje koles. V zadnjem času je 
predvsem tam, kamor se s kolesom težko pride, se pravi v samem središču 
mesta, res bistveno povečalo število stojal, na katera je mogoče varno zakleniti 
kolo.  Zato pa teh stojal ni oz. jih je bistveno premalo na vseh intermodalnih 
točkah (v našem primeru prehodih med avtomobilskim, avtobusnim in/ali 
železniškim prometom in kolesarskim prometom) ter pred večino javnih uradov 
in služb. Najbolj izstopa slabo stanje na železniški oz. glavni avtobusni postaji, 
prav tako so razmere slabe tudi na večini končnih postajališč mestnega 
avtobusnega prometa. Predvsem na teh mestih bi morala biti kolesa zavarovana 
tudi pred dežjem oz. snegom, vendar je kolesarskih stojal z nadstreškom v 
mestu le za vzorec, tudi pokritih javnih kolesarnic.  Problem so premajhne in 
neustrezno urejene kolesarnice po blokih in večstanovanjskih hišah. Poleg tega, 
da so premajhne, v njih praviloma ni ustreznih stojal, na katera bi bilo mogoče 
prikleniti okvir kolesa.  
 
Problem predstavlja tudi v začetku leta 2009 sprejet mestni odlok o prepovedi 
priklepanja koles za prometno (drogovi prometnih znakov in signalizacije) in 
drugo infrastrukturo (ograje, stebrički ipd.). Odlok se v praksi sicer ne 
uveljavlja, je pa v izrecnem nasprotju s prasko nekaterih kolesarsko naprednih 
mest  (npr. Pasadena in Marina v Kaliforniji), kjer pri načrtovanju mestne 
infrastrukture oblasti celo izdajajo priporočila oz. javna naročila, ki zahtevajo 
takšne rešitve, ki omogočajo priklepanje koles. 
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6.1.3 Okoljski in zdravstveni vidiki  
 

6.1.3.1 Onesnaženje zraka in vplivi na udeležence v prometu v Ljubljani 
 
Motorizirani (osebni in tovorni) promet je postal glavni vir onesnaženja zraka v 
LUR. K temu v Ljubljani sicer veliko prispeva tudi tranzitni promet po avtocestni 
obvoznici oz. avtocestnem obroču okoli mesta. Vendar je na oz. ob glavni 
prometnih koridorjih ter na/ob mestnih vpadnicah in ob najbolj prometnih ulicah 
v mestnem središču izpostavljenost emisijam delcev in onesnaževalom zraka 
(CO, NOx, VOC, benzen itd.) velika in za zdravje kolesarjev ogrožajoča in 
moteča. Zato kaže ob uvajanju upočasnjevanja prometa na stranskih cestah in 
ulicah (cone 30 km/h) na teh površinah ne le omogočiti kolesarjenja, pač pa 
vzpostaviti z glavnimi koridorji vzporedne »kolesarske koridorje« po ulicah z 
upočasnjenim prometom ter na njih z ustrezno (in ustrezno postavljeno) 
prometno signalizacijo in odpravo potencialnih črnih točk vzpostaviti možnost za 
varno in bolj zdravo kolesarjenje.  
 

6.1.3.2 Kolesarjenje in zdravje 
 
Do pred dobrim desetletjem se je kolesarjenje promoviralo predvsem kot 
športno in/ali rekreativna dejavnost za osebe (predvsem moške), v najbolj 
aktivnem življenjskem obdobju. Šele v zadnjih letih pridobiva na pomenu 
kolesarjenje kot vseživljenjska dejavnost, namenjena tako otrokom za 
pridobivanje gibalnih sposobnosti, razvijanje občutka za ravnotežje, krepitev 
mišic, respiratornega in kardiovaskularnega sistema kot tudi starostnikom za 
ohranitev teh sposobnosti in telesnih zmogljivosti ter seveda vsem tistim vmes. 
S projektom« Kolesarjenje za vsa življenjska obdobja«, ki ga v okviru širšega 
evropskega projekta v Sloveniji vodi in koordinira CINDI Slovenija se 
kolesarjenje ustrezno promovira. LUR tako pridobiva znanja in krepi zmogljivosti 
za promocijo kolesarstva kot vseživljenjske telesne aktivnosti, ki naj bi se čim 
bolj prakticirala tudi v vsakdanji urbani mobilnosti. Izboljšanje varnosti 
kolesarjenja v mestu pa je spet predpogoj za to, da bodo otroci in starostniki 
bolj pogosto uporabljali kolo kot prometno sredstvo v mestu. 
 
Pojem varnosti kolesarjev je tudi pomemben vidik, zaradi katerega se 
marsikateri sicer potencialni uporabnik kolesa raje premisli o svoji nameri 
kolesarjenja. Neprimerne prometne prostorske rešitve so ena ovira več na poti 
do izboljšanja kolesarskega sistema LUR, zato je pomembno, da se najprej 
začnejo reševati tovrstni problemi. 
 

6.1.4 Specifični problemi 
 
Obstoječi problemi, ki zavirajo realizacijo povečanja uporabe kolesa kot 
transportnega sredstva so najprej to, da kolesarska mreža ni popolna oz. ni 
povezav tam, kjer so vzajemna gibanja prebivalstva. Tako Mengeš, Ig in Vrhnika 
nimajo posebej urejenih kolesarskih stez do Ljubljane oz. so te le delno 
vzpostavljene, nikakor pa niso to dokončane, varne in funkcionalne rešitve. 
Polega tega se vprašamo, koliko prebivalstva je sploh zmožno in pripravljeno na 
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delo kolesariti vsak dan v obe smeri. Čeprav živimo v času rekreacije in okoljske 
ozaveščenosti, je poleg fizične sposobnosti in motiviranosti vprašujoča še: 
 

- Varnost; varna kolesarska proga je prvi pogoj uspešnega pretočnega 
kolesarskega sistema. Takšno progo ni težko zagotoviti v kolikor imamo 
dvosmerno kolesarsko stezo, ki je dovolj široka in je ločena od pasu za 
pešče. Problemi se pojavijo na vozliščih, kjer se srečujejo vsi prometni 
udeleženci in se zanemarja pravilo prednosti. Ljubljana ima mnogo takšnih 
točk, ki so posledica nepravilno načrtovanih križišč. Te točke so 
identificirane in navedene v nadaljevanju poročila. 

 
- Primernost; pomeni da je steza namenjena primarno mobilno-dostopnim 

kolesarjem, manj pa rekreativcem. Čeprav je oboje kolesarjenje, pa imajo 
rekreativci drugačne vzgibe zakaj so na kolesu in so zato običajno hitrejši. 
Seveda rekreativne steze niso običajne v mestih, so pa pogoste v 
medmestnem prostoru. Obstoj teh pa še ne upravičuje potrebe po 
mobilno-dostopnih progah, ki imajo za razliko manjši naklon in so običajno 
paralelne glavnim prometnicam oz. je njihov namen čimprej priti od enega 
naselja do drugega in zato ni nepotrebnih vmesnih zavojev, učnih tabel 
ipd. Res pa je, da rekreativnih prog povsem ne moremo zanemariti, še 
posebej če obstaja možnost souporabe rekreativnega in „mobilno-
dostopega” načina kolesarjenja (t. i. kombinirane proge). 

 
- Udobnost; ta lastnost je mišljena kot vožnja brez trasljajev z odprtim 

kolesarjevim profilom, kar npr. pomeni, da ga karšnakoli obcestna 
vegetacija ne moti. Prav tako ima kolesar pregled nad dogajanjem pred 
sabo in se ne obremenjuje kaj bo sledilo za naslednjim ovinkom. Kot 
obstoječ primer, ki kolesarju vsekakor ni prijazen, je valovita kolesarska 
steza, ki nastane zaradi neustrezne ureditve dovozov do hiš preko 
kolesarske steze, ki je urejena na pločniku (nivojsko dvignjeni površini). 

 
- Povezanost; za celovit in pretočen kolesarski sistem je potrebna 

povezanost. Težave se pojavijo ko je proge naenkrat konec. Take ‘slepe 
ulice’ se pojavijo tudi v Ljubljani in so kolesarjeva zagata. Lahko je steza 
še tako urejena, ampak če te nikamor ne pripelje, ni uporabna. O tem 
lahko govorimo tudi ko zmanjka steze, ne pa tudi ceste. Pri tem je 
samoumevno, da bo kolesar zapeljal na cesto. Na žalost se taka izginotja 
stez pojavijo ravno tam, kjer so ceste dolge in ravne in imajo avtomobili 
največjo hitrost. Prisotnost kolesarja na takšni cesti je nevarna. 

 
Slaba kolesarska infrastruktura je eden glavnih razlogov, zakaj se ljudje ne 
vozijo s kolesom. Rešitev tega problema bi pomenila velik korak naprej k 
zagotavljanju mobilnosti in dostopnosti v Ljubljanski urbani regiji. Pri ciljih v 
zvezi s kolesarstvom zato prednjači varnost, ostali so manj pomembni. 
 

6.1.5 Pregled okoljskih in razvojnih ciljev LUR na področju kolesarskega 
prometa 

 
NPVO – resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 

- 'Okoljske tehnologije obsegajo tudi tehnologije in procese za 
obvladovanje onesnaževanja, za proizvodnjo in storitve, ki manj 



 

 
135 

onesnažujejo in manj obremenjujejo naravne vire ter načine bolj 
učinkovite uporabe naravnih virov.' 

- 'Zaskrbljujoče je hitro naraščanje deleža cestnega tovornega prometa. 
Zaradi porasta števila motornih vozil in povečane mobilnosti se je 
ustrezno povečala tudi poraba motornih goriv ter s tem emisije CO2 kot 
najpomembnejšega toplogrednega plina.' S tega stališča je kolo še 
najoptimalnejšo prevozno sredstvo, prav tako v okolje ne oddaja 
nevarnih kemikalij ali povzroča hrupa. 

- Iz Aalborške Listine [22]:'trajnostni urbani promet naj zajema najširše 
mestno območje in pokriva vse vrste prevozov, obravnava okoljske, 
socialne in ekonomske vidike transporta in spodbuja uporabo javnih 
prevoznih sredstev, kolesarjenje in hojo, dostopnost oz. zmanjšanje 
prometa nasploh. 

- Ozaveščanje o vplivih avtomobilskega prometa ter prednosti 
alternativnih načinov prevoza, zmanjšanje porabe energije 

 
 
SPRS – Strategija prostorskega razvoja Slovenije 

- Zasnovo kolesarskega omrežja tvori omrežje državnih daljinskih in 
glavnih kolesarskih povezav, ki povezujejo urbana središča in turistična 
naselja 

- 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. 

- 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 JPP in parkirne 
površine za motorna vozila. 

 
RNRP – Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih 

- Omenjena trajnostna mobilnost, kolesarjenja kot takega ne omenja 
(uvedba sistema enotne vozovnice in obveščanje potnikov v JPP, 
intermodalna stičišča, arhitektura inteligentnih transportnih sistemov). 

- Cilji: z zagotavljanjem trajnostne mobilnosti ustvariti razmere za razvoj 
konkurenčnega gospodarstva in dolgoročno zagotavljanje 
kakovostnejšega življenjskega prostora. 

- Priložnosti/problemi: zaradi naraščajočega prometa in s tem povezanih 
težav bo v Sloveniji dolgoročno zagotovljena usmerjenost v trajnostno 
naravnan, učinkovit, dostopen ter trajnostni transportni sistem. 

 
 
RRP – Regionalni razvojni program LUR 

- Dostopnost za kakovost življenja; učinkovitost javnega prevoza, 
investicije v ceste in parkirišča, zmanjšanje onesnaženja zraka in 
hrupa. 

- Načrtovanje za zagotovitev kakovostnega življenjskega 
prostora;regionalna zasnova prostorskega razvoja, razvoj urbanih 
območij v regiji, varovanje vodnih virov, izgradnja kolesarske 
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infrastrukture, mreža vodnih poti regije, biomasa prototipni projekt, 
ekohiša pilotni projekt, sanacija nekdanjih rudarskih območij. 

- V regiji so zaradi ravninske lege večine naselij in prepletenosti z 
naravnimi območji dobre možnosti za kolesarjenje in peš hojo. 

- Povezava javnega prevoza s kolesarjenjem, peš hojo in storitvenimi 
centri 

 
Projekti v RRP 

- Operacije zagotavljanja čistih transportnih sistemov in javnega potniškega 
sistema (v okviru tega zmanjšati onesnaženost zraka, hrupa, emisij, 
dostopnost in mobilnost javnega potniškega prometa, zagotovit enotno 
vozovnico in intermodalnost, njegova finančna in časovna učinkovitost, 
dolgoročno zmanjšat rast cestnega prometa). Nosilec je RRA. Pri izvedbi se 
sodeluje s SŽ, LLP, RRA, upravitelji drugih oblik javnega potniškega 
prometa, avtobusnih postaj, parkirišč, sosednjih regij. Operacija bo 
prispevala k uresničevanju Resolucije o prometni politiki RS, ki med 
splošnimi cilji navaja med drugim tudi povečanje obsega in kakovosti 
javnega potniškega cestnega in železniškega prometa ter zagotovitev 
zanesljivega, varnega, cenovno konkurenčnega in okolju prijaznega 
transporta v potniškem prometu. Poleg uresničevanja RRP LUR bo 
operacija prispevala k uresničevanju  Strategije trajnostnega razvoja MOL. 

- Nabava prometnih znakov in promocijske aktivnosti, 3. faza projekta 
Mreža kolesarskih poti gradnja nove cestne infrastrukture pa mora sproti 
urejati tudi kolesarske poti. Kolesarske poti naj imajo prednost pred 
gradnjo parkirišč in širitvijo cest, kolesarjenje in pohodništvo sta 
predstavljena kot vrsta rekreacije in okoljsko neoporečni alternativni 
obliki prevoza saj bosta vplivali na zmanjšanje obsega motornega 
prometa, skladno z načeli razvoja trajnostne mobilnosti. 

- Ureditev turistično rekreacijskih poti po Tuhinjski dolini (peš in kolesarskih 
poti). V Tuhinjski dolini se že izvaja pet pešpoti in kolesarka pot. Vsaka 
pot je označena le na začetku in koncu poti in je umeščena v katalog peš 
ali kolesarskih poti. Z namenom prikaza celotne trase, je potrebno izdelati 
neko krovno pot tako imenovano hrbtenico, ki bo vse te poti med seboj 
povezala in jih predstavila že  na vstopu na to območje. Razvile se bodo 
tudi nove turistične destinacije »MTB kolesarski park Kamnik«. Izdelal se 
bo tudi vodnik v treh jezikih, prav tako spletni portal s ciljem obveščanja 
lokalnega prebivalstva, kot tudi turistov. 

- Zeleni prstan Ljubljane - Pot spominov in tovarištva. Z vzpostavitvijo 
dodatne ponudbe in mednarodno povezanostjo in prepoznavnostjo pešpoti 
po Ljubljani predvsem Poti spominov in tovarištva, izboljšati možnosti za 
kakovostno preživljanje prostega časa meščanov in obiskovalcev mesta 
na tej poti. Pripravljen bo idejni projekt za povezavo poti z mednarodnimi 
kolesarskimi in pešpotmi ter dodatnimi rekreacijskimi možnostmi 
vzpostavitve razstavnega prostora na prostem. 

- Prometna ureditev P+R na odseku Jeprca – Stanežiče. SŽ, MOL in Občina 
Medvode so skupaj pristopile k izvedbi projekta Prometne ureditve P+R 
na odseku Jeprca – LJ (Šentvid). Projekt vsebuje prestavitev železniškega 
potniškega terminala na lokacijo izven centra Medvod, kjer se bo med 
regionalno cesto Jeprca – Šentvid in železnico uredilo parkirišče P+R z 
460 parkirnimi prostori. Na regionalni cesti se na tej lokaciji uredi tudi 
obojestransko avtobusno postajališče z izven nivojskim dostopom pešcev 
do parkirišča P+R. 
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LPVO – Lokalni programi varstva okolja [10] 

- Dobrepolje ima gozdne poti urejene za kolesarjenje 
- Dobrova – Polhov Gradec ima načrt za kolesarsko pot 
- Domžale nima sistem kolesarskih poti 
- Lukovica pri Domžalah je ugotovila, da ima 10 minut vožnje s kolesom do 

Domžal in načrtuje vzpostaviti kolesarsko pot 
- Mengeš ima kolesarske poti, ki jih je zasnovala RRA in niso primerne, saj 

so speljane skozi strnjeno naselje. Pri načrtovanju cest bo namenila tudi 
prostor kolesarskim potem. 

- Ljubljana pravi: 'potrebno bi bilo upoštevati kolesarske poti projekta 
Civitas Mobilis, v izvedbenem prostorskem načrtu MOL so kolesarske poti 
zasnovane tudi izven mesta Ljubljane' 

- Škofljica ima po ljubljanskem barju speljane kolesarske poti, pravi pa še: 
'možna ureditev kolesarskih in pešpoti na Lj barju in hribovitem delu' 

- Trzin ima ob železniški postaji pokrito kolesarnico, želi vzpostaviti še 
'učinkovit javni potniški promet in kolesarske poti z interesom po konceptu 
'tram train' 

- Vrhnika ima načrtovane kolesarske poti po Lj barju, ob cesti Lj – Koper naj 
bi potekala kolesarska pot Mb – Lj – Koper na katero bi se lahko 
navezovale občinske kolesarske poti 

 
 
Strateški prostorski načrt  MOL 
 
Leta 2007 sprejet Strateški prostorski načrt Ljubljane predvideva, da naj bi se 
delež potovanj s kolesi povečal z 8% na 20 do 30%. Istega leta sprejeta 
Program varstva okolja za MOL za obdobje 2007 – 2013 predvideva povečanje 
deleža nemotoriziranega prometa za 20% do leta 2013. 
 

6.1.6 Primeri dobre prakse iz tujine 
 
Države, ki so poskrbele za varno in praktično kolesarjenje, so že v času od l. 
1950 do 1975 promovirale uporabo koles, v zadnjih tridesetih letih pa 
antipromovirale uporabo avtomobila v mestnem prometu. Ko so na Danskem, 
Švedskem in Nizozemskem ponudili varnost in primernost kolesarskih poti, so s 
tem zmanjšali potrebo po avtomobilih. Sredi 70ih so vse tri države začele s 
politiko favorizirati hojo, kolesarjenje in uporabo javnega potniškega prometa, 
medtem ko so implicirali restrikcije in dodatne stroške na uporabo avtomobila. 
Dramatičen porast uporabe koles se je zgodil od 1970 do 1990 v vseh družbenih 
segmentih; ženske uporabljajo kolesa v približno enakem številu kot moški, prav 
tako kolesarijo vse starostne skupine. Te države imajo v primerjavi z ZDA in VB 
manjši delež smrtnih žrtev in poškodb. Masovnih izboljšav kolesarjenja so se lotili 
na Nizozemskem ko so uvedli restrikcije na uporabo avtomobila in promocije za 
kolo. Varnost je vrednota, ki vpliva na povečanje števila kolesarjev, posebej med 
ženskami, otroci in starejšimi. V ZDA so hoteli narediti varno kolesarjenje z 
obveznim nošenjem čelade. Vendar so čelade tiste, ki naredijo kolesarjenje manj 
udobno, manj modno in neprimerno. Poleg tega dajejo čelade kolesarjem lažen 
občutek varnosti in spodbujajo kolesarje k bolj tvegani vožnji. 
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V Nemčiji je vlada namenila milijardo evrov za investicije v kolesarske poti vzdolž 
avtocest (v letih 1980 – 2000). Nizozemci dajo na leto več kot 60 milijonov evrov 
za razne kolesarske projekte (npr. za parkirišča koles ob železniških postajah). 
Danska pa porabi 2 milijona letno za razne demonstrativne projekte.  
 
 
Kako privabiti kolesarje (primeri iz tujine) [23]: 

- izboljšati mrežo kolesarskih poti, ločiti kolesarske steze od ostale 
infrastrukture, jih razširiti, jih vzpostaviti do vseh pomembnejših točk. 

- steze so lahko popolnoma ločene, lahko so na ulicah, ob pločnikih, kot 
mešana uporaba pešca in kolesarja ali pa so kombinirane avtobusno-
kolesarske linije na ulicah 

- razumljiv, logičen sistem prometne signalizacije, uporaba barv za različne 
tipe kolesarskih stez 

- zagotoviti detajlne zemljevide za kolesarjenje, na internetu dostopne 
koristne informacije za planiranje kolesarske poti ko lahko izbiraš hitrost, 
kolesarjenje ob cesti ali na cesti, točke ko se izogneš gostemu prometu 
(uporaba tega 'bike route planning' je možna tudi v samem procesu 
kolesarjenja z uporabo LCD prikazovalnika na mobitelu) 

- umirjanje prometa posebej v rezidenčnih območjih, na način zmanjšanje 
hitrosti in prepovedjo tekočega prometa ter fleksibilnostjo kolesarskih 
zmožnosti 

- peš cone v centrih mesta kjer je dovoljena uporaba koles v določenem 
času 

- 'bicycle street' to je ulica kjer imajo kolesarji absolutno prometno 
prioriteto in lahko vozijo kjerkoli četudi ovirajo avtomobile 

- Varno načrtovanje na točkah križanja,  to je pri prečkanju cest, križišč 
(pravočasno postavljeni stop znaki, posebna dodatna signalizacija za 
kolesarje iz različnih smeri, omejitve za avte, dobro vidni kolesarski 
prehodi, zeleni val za kolesarje itd. 

- velika in varna parkirišča za kolesa, parkirišča ob železniških in avtobusnih 
postajah ter pokrita parkirišča 

- določeno število parkirišč pod varnostnim nadzorom (v Amsterdamu jih je 
15) 

- integrirano kolesarjenje z javnim potniškim prometom, prehod iz ene 
oblike prevoza na drugo, vzpostaviti stojala za kolesa na avtobusih 

- »bike and ride« ob železniških in avtobusnih postajah 
- »call a bike« programi, ko npr. z mobilnim telefonom rezerviraš kolo v 

centru mesta 
- projekti izposoje mestnih koles 
- opravljanje izpita in izobraževanja 
- prometni zakoni naklonjeni kolesarjem 
- promocijski dogodki za varno in primerno kolesarjenje 
- antipromoviranje uporabe avtomobila (visoki parkirni stroški, manj 

parkirnih mest na voljo, omejitev hitrosti, nedostopen center mesta …) 
 

6.1.7 Pregled potencialov za razvoj kolesarske infrastrukture - analiza 
 
Za LUR pomeni razvoj kolesarstva večjo primerljivost z drugimi razvitejšimi 
evropskimi regijami. Lahko se izkaže s prednostjo, da imamo mala, med sabo 
ločena mesta, ki pa so kolesarsko potencialna, saj so razdalje med mesti 
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obvladljive. Ljubljana ima ravninsko lego, kar še dodatno spodbuja h 
kolesarjenju. Vprašanje, ki se zastavlja ob vseh vzpodbudah na temo 
kolesarjenja, pa je, koliko ljudi je dejansko pripravljenih pustiti avto doma in se 
na delo odpeljati s kolesom? Rezultati ankete izvedene leta 2008 v okviru 
projekta Civitas Elan [20] govorijo, da v LUR (Ljubljana, Domžale, Kamnik, Trzin) 
obstaja interes po kolesarjenju, kar potrjuje cilje in vizije vzpostavitve resnega 
kolesarskega sistema v LUR. Tudi predvidevanja, da se kolesarjenje lahko 
poveča za petino temelji na omenjenih rezultatih, kot tudi na splošni 
ozaveščenosti, okoljski kot zdravstveni, ki vlada med ljudmi. Zadnje čase pa tudi 
zaradi gospodarske krize, ki je zajela svet in tako spodbuja k vsem možnim 
načinom varčevanja. Tako se izkaže za kolesarjenje dodatno pripomore k 
izpolnjevanju ciljev varstva okolja na področju prometa.  
 
V nadaljevanju podajamo rezultate pregleda obstoječih rekreacijskih kolesarskih 
poti, ki so zaradi svojih značilnosti primerne oziroma imajo potencial za 
integracijo v transportno kolesarsko infrastrukturo (preglednica 12).  
 

Večji potencial imajo ravninski odseki z asfaltno podlago, ločeni od vozišča in 
seveda odseki, ki so bližje naseljem, s čimer je zagotovljeno zaledje 
uporabnikov.  

Preglednica 12: Kolesarske steze oziroma njihovi odseki, ki imajo potencial za 
integracijo v transportno kolesarsko infrastrukturo (na karti – slika 14 – so  
označeni z zeleno barvo) 

»Šmarna gora – 
Tacen« 

Vrsta poti:cestna pot, pokrajina:osrednja Slovenija, izhodišče:Tacen, 
vrsta podlage:asfalt, težavnost:lahka, težavnost vzponov:lahka, 
težavnost spustov:lahka, težavnost ture:lahka. 

»Holmec – 
Groblje« 

Dolžina:30 km, atraktivnost:atraktivna, voznost:100 %, višina 
izhodišča:300 m, višina cilja:395 m, višinska razlika:330 m, vrsta 
poti:treking pot, pokrajina:osrednja Slovenija, izhodišče:Domžale, vrsta 
podlage:makadam in asfalt, težavnost:lahka, težavnost vzponov:lahka, 
težavnost spustov:lahka, težavnost ture:lahka. 

»Spodnji 
Tuštanj« 

Dolžina:40 km, atraktivnost:manj atraktivna, voznost:100 %, višina 
izhodišča:300 m, višina cilja:380 m, vrsta poti:cestna pot, 
pokrajina:osrednja Slovenija, izhodišče:Domžale, vrsta podlage:asfalt, 
težavnost:lahka, težavnost vzponov:lahka, težavnost spustov:lahka, 
težavnost ture:lahka. 

»Moravče 
Limbarska gora 
– srednja 
trasa« 

Dolžina34 km, atraktivnost:atraktivna, voznost:100 %, višina 
izhodišča:300 m, višina cilja:563 m, vrsta poti:gorska pot, 
pokrajina:osrednja Slovenija, izhodišče:Domžale, vrsta 
podlage:makadam in asfalt, težavnost:težka, težavnost vzponov:lahka, 
težavnost spustov:lahka, težavnost ture:lahka. 

»Domžale 
krožna trasa« 

Dolžina:55 km, atraktivnost:atraktivna, voznost:100 %, višina 
izhodišča:300 m, višina cilja:563 m, vrsta poti:treking pot, 
pokrajina:osrednja Slovenija, izhodišče:športni park Domžale, vrsta 
podlage:makadam in asfalt, težavnost:srednja, težavnost vzponov:lahka, 
težavnost spustov:lahka, težavnost ture:srednja. 

»Bistra – Dolgi 
most« 

Dolžina:23 km, atraktivnost:atraktivna, voznost:100 %, višina 
izhodišča:295 m, višina cilja:292 m, čas poti:60 min, višinska razlika:3 
m, vrsta poti:cestna pot, pokrajina:osrednja Slovenija, 
izhodišče:Ljubljana-Dolgi most, vrsta podlage:asfalt, težavnost:lahka, 
težavnost vzponov:lahka, težavnost spustov:lahka, težavnost ture:lahka. 

»Lj – Vrhnika« 

Dolžina:23 km, atraktivnost:atraktivna, voznost:100 %, višina 
izhodišča:295 m, višina cilja:295 m, čas poti:60 min, višinska razlika:170 
m, vrsta poti:cestna pot, pokrajina:osrednja Slovenija, 
izhodišče:Ljubljana-Dolgi most, vrsta podlage:asfalt, težavnost:lahka, 
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težavnost vzponov:lahka, težavnost spustov:lahka, težavnost ture:lahka. 

»Stari mlin – 
Stara Vrhnika« 

Dolžina:5 km, atraktivnost:atraktivna, voznost:100 %, višina 
izhodišča:387 m, višina cilja:305 m, čas poti:30 min, višinska razlika:82 
m, vrsta poti:družinska pot, pokrajina:osrednja Slovenija, izhodišče:stara 
Vrhnika, vrsta podlage:makadam, težavnost:lahka, težavnost 
vzponov:lahka, težavnost spustov:lahka, težavnost ture:lahka. 

»Litija – Lj« 

Višina cilja:272 m, čas poti:60, višinska razlika:12 m, vrsta poti:cestna 
pot, pokrajina:osrednja Slovenija, izhodišče:litija, vrsta podlage:asfalt, 
težavnost:lahka, težavnost vzponov:lahka, težavnost spustov:lahka, 
težavnost ture:lahka. 

»Prstan 
prestolnice« 

Potek poti: živalski vrt, Rožna dolina, Murgle, Trnovo, Prule, Štepanja 
vas, Moste, Žale, Nove Jarše, Tomačevo, Nove Stožice, Litostroj, Šiška, 
Koseze, živalski vrt. 
Opis poti: po mestnih ulicah, kolesarskih stezah ali samostojnih 
kolesarskih poteh. 
Dolžina poti: 25 km čas vožnje: 1.30 ure, višinska razlika:150 m, 
podlaga: asfalt, težavnost: lahka pot. 
Zanimivosti ob poti: živalski vrt, trasa pionirske železnice, spomenik 
dogodkom leta 1991, botanični vrt , Žale, Litostroj, Vodnikova domačija.  
Problemi: pod železniško progo zelo ozek in nizek podhod, mimo 
Litostroja kolesarske poti začasno zmanjka in vozimo po cesti do 
gorenjske železniške proge. 

»Sava gor, Sava 
dol« 

Potek poti:Tacen, Vikrče, Smlednik, Dragočajna, Moše, Kranj, Breg, 
Medvode, Medno, Stanežiče, Vižmarje, Tacen. 
Opis poti: večinoma skozi naselja, po lokalnih cestah. 
Dolžina poti: 40 km, čas vožnje: 2 h, višinska razlika: 407 m, podlaga: 
asfalt, 2km makadama od Stanežič do Vižmarij, težavnost: lahka pot.  
Zanimivosti ob poti: razvaline gradu Smlednik, kalvarija pod gradom 
Smlednik, Lazzarinijeva graščina v Valburgi, staro vaško jedro v Mošah, 
Kranj (staro mestno jedro), trbojsko jezero, HE Mavčiče, Zbiljsko jezero, 
tekmovališče za kajake na Savi, spomenik taborskemu gibanju v 
Vižmarjah. 
Problemi: blizu hotela Kanu se prične Dragočajna, zelo slaba cesta, 
neutrjene bankine. Ni kolesarskih stez 

»Trnovo in 
robidovje« 

Potek poti : Prešernov trg, Wolfova, Vegova, Emonska, Karunova, 
Jeranova, Hladnikova, Dolgi breg, Ižanska, Črna vas, Grudnovo nabrežje, 
Prijateljeva, Privoz, Za gradom, Streliška, Krekov trg, Adamič Lundrovo 
nabrežje, Prešernov trg. 
Opis poti: po nekdanjem predmestju Ljubljane, po ulicah. 
Dolžina poti: 11 km, čas vožnje: 45 min, višinska razlika: 105 m, 
podlaga: asfalt, težavnost: lahka pot. 
Zanimivosti ob poti: Prešernov trg, kongresni trg s parkom zvezda, 
Vegova ulica s Plečnikovimi ureditvami, poslopje Narodne in univerzitetne 
knjižnice, Napoleonov obelisk, Križanke, Krakovo in kapelica, Plečnikov 
most v Trnovem, Trnovska cerkev, Plečnikova hiša, Plečnikova cerkev sv. 
Mihaela na barju, botanični vrt, osrednja tržnica, Plečnikove arkade, 
tromostovje. 

 
»Barjanske 
Gorice« 

Potek poti:Dolgi most, Mestni log, Črni log, Vnanje Gorice, Notranje 
Gorice, Brezovica, Gmajnice, mestni log, dolgi most. 
Opis poti: po ravnini, zanimiva krajina. 
Dolžina poti: 22 km, čas vožnje: 1 h, višinska razlika: 184 m, 
podlaga..asfalt, makadam, poljska pot, težavnost: lahka pot. 
Zanimivosti ob poti: barjanska krajina, vnanje gorice – zanimiva stara 
vas, cerkev sv. Duha v vnanjih goricah, gorsko-kolesarski poligon na 
velikem vrhu – brce, gmajna – najstarejša kolišča na barju, notranje 
gorice s kapelico – središče barja, cerkev sv. Martina, kjer je služboval 
Janez Jalen, Kušljanov grad, vzletišče aerokluba Brezovica, zavetišče za 
živali na Gmajnicah. 
Problemi: v vnanjih goricah neprijetne ceste, po katerih vozimo skupaj z 
ostalim in pogostim prometom. 

»Črni Log« 
Potek poti:avtosejem, c. Dveh cesarjev, Sibirija, Rakova jelša, Črni log, 
Vnanje Gorice, Brezovica, Gmajnice, Dolgi most, Mestni log, avtosejem. 
Opis poti: asfalt, makadam, kolovoz, brezpotja. 
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Dolžina poti: 22 km, čas vožnje: 1.15 h, višinska razlika: 144 m, 
težavnost: lahka pot. 
Zanimivosti ob poti: igrišče za golf Trnovo, predmestna naselja Sibirija in 
Rakova jelša, barje s poplavnimi travniki in gozdovi črne jelše, osamelci 
vnanje gorice, zavetišče za živali Gmajnice, paviljon ob cesti dveh 
cesarjev.  
Problemi: v rakovih jelšah ni prave kolesarske poti, le sledi koles v travi. 
Neatraktivna in nenadzorovana odlagališča ob poti na območju črnega 
loga. 

»Trotočje« 

Potek poti: Podgrad, Radovlje, Laze, ob Savi, Videm, Beričevo, Brinje, 
Šentjakob, Zalog, Spodnji Kašelj, Podgorje, Podgrad. 
Opis poti: po ravnini.  
Dolžina poti: 30 km, čas vožnje: 2 h, višinska razlika: 250 m, podlaga: 
asfalt, makadam, poljske poti, težavnost: deloma srednje zahtevna. 
Zanimivosti ob trasi: sotočje Ljubljanice, Save in Kamniške Bistrice, 
rojstna hiša skladatelja Fleischmanna, centralna čistilna naprava, 
Kašeljski bajer, poplavni travniki na ravnici ob Ljubljanici, flora in fauna. 
Problemi: nepreglednost, nezaključenost poti, neustrezna vzdrževanost. 
Ob Savi slabe poljske poti. 

»Šmarnogorska 
turca« 

Potek poti: Tacen, Vikrče, Spodnji Tacen, Vikrče, Zavrh, Smlednik, 
Valburga, Zapoge, Dobruša, Repnje, Vodice, Utik, Koseze, Šinkov Turn, 
Selo pri Vodicah, Vojsko, Povodje, Šmartno pod Šmarno goro, Tacen. 
Opis poti: makadam na odseku proti staremu gradu v Smledniku. 
Dolžina poti: 29 km, čas vožnje: 1.30 h, višinska razlika: 282 m, 
podlaga: asfalt, makadam, težavnost: lahka pot. 
Zanimivosti ob poti: graščina Rocen, rojstna hiša Jakoba Aljaža v Zavrhu, 
rojstna hiša Franca Rozmana – Staneta v spodnjih Pirničah, smledniški 
stari grad, kalvarija v Smledniku, Lazarinijeva graščina, cerkev sv. 
Valburge, krvavo znamenje, bajerja v Hrašah, cerkev sv. Jakoba v 
Hrašah, rojstna hiša Jerneja Kopitarja v Repnjah, cerkev sv. Marjete v 
vodicah, prestarska obrt v Vodicah, ostanki gradu Šinkov Turn, ribiški 
bajer v Kosezah, rojstna hiša Matije Koželja v Vesci, kužno znamenje v 
Vojskem. 

 
»Marijina 
ogrlica« 

Potek poti. Tacen, Vikrče, Spodnje Pirniče, Zavrh, Šmartno pod šmarno 
goro, Tacen. 
Opis poti: makadamske poti, klanec na vozni poti na šmarno goro. 
Dolžina poti: 9 km, čas vožnje: 1 h, višinska razlika: 139 m, podlaga: 
asfalt, makadam, težavnost: lahka pot. 
Zanimivosti ob poti: graščina Rocen, policijska akademija, viseča brv čez 
Savo, topli izvir Straža pri sp. Pirničah, cerkev sv. Križa v sp. Pirničah, 
rojstna hiša Franca Rozmana – Staneta, rojstna hiša Jakoba Aljaža, 
Matjaževa jama, »turško« znamenje ob vozni poti na Šmarno goro, 
cerkev sv. Martina v Šmartnem. 

 
 »Savski prod« 

Potek poti: Tacen, Gameljne, Črnuče, Brnčičeva, Šentjakob, Brinje, 
Beričevo, Videm, Dol, Kleče, Dolsko, Podgrad, zalog, Zadobrova, 
Sneberje, Obrije, Jarše, Tomačevo, Stožice, Mala vas, Ježice, Vižmarje, 
Tacen. 
Opis poti: manj prometna, ravna in lahka pot. 
Dolžina poti: 44 km, čas vožnje: 2 h, višinska razlika: 381 m, podlaga: 
asfalt, težavnost: lahka pot. 
Znamenitosti ob poti: spomenik dnevu vstaje slovenskega naroda, cerkev 
sv. Lenarta v sp. Gameljnah (rimski kamen), dvorec dol, paviljona pri 
dvorcu dol, grad Osterberg (novi), hipodrom Stožice. 

»Močvirska 
Logarica« 

Potek poti: Ižanska/Peruzzijeva, Črna vas, lipe, Tomišelj, Brest, Barje, 
Hauptmanca, Matena, Iška Loka, Ig, barje, Babna Gorica, Hauptmanca, 
Ižanska/Peruzzijeva. 
Opis poti: po ravnini, brez cestnih oznak po Barju, Črna vas – Log 
prometna cesta, lipe do Krima – makadam, Brest – makadam, poljska 
pot, Ig - prometna cesta, izvir Ižice – makadam. 
Dolžina poti: 31 km, čas vožnje: 1.30 h, višinska razlika: 153 m, 
podlaga: asfalt, makadam, poljska pot, težavnost: lahka pot. 
Zanimivosti ob poti: Plečnikova cerkev sv. Mihaela, Tomaževa hiša v črni 
vasi, barjanski travniki, z mejicami in grabni, graščina Brest, cerkev sv. 
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Mohorja in Fortunama v Mateni z veliko lipo, Ižanski grad, izvir Ižice na 
Igu, izvir pri kanalu Podvin, rastišča močvirske logarice, pisana favna in 
flora. 
Problemi: združenost kolesarjev z ostalim prometom. Monotona pot, kar 
se tiče razgibanosti. Neoznačenost. 

»Veliki 
barjanski krog« 

Potek poti. Dolgi most, Brezovica, Dragomer, Log, Bevke, Blatna, 
Brezovica, Sinja Gorica, Vrhnika, Verd, Bistra, Borovnica, Podpeč, Brest, 
Ig, Škofljica, Lavrica, rudnik, Jurčkova, c. Dveh cesarjev, Dolgi most. 
Opis poti: na Bevkah rahel spust.  
Dolžina poti: 63 km, čas vožnje: 3h, višinska razlika: 289 m, podlaga: 
asfalt, težavnost: lahka pot. 
Zanimivosti ob poti: barjanske vasice Bevke, Brezovica, Sinja Gorica, 
Vrhnika, rojstni kraj Ivana Cankarja, samostan Bistra s tehniškim 
muzejem Slovenije, ostanki borovniškega viadukta, soteska Pekel pri 
Borovnici, Goričica pod Krimom, največje strnjeno območje visokega 
barja pri nas, kamnolom podpeškega “marmorja”, podpeško jezero. 
Problemi: kjer cesta zavije pod avtocestni viadukt, je cestišče dokaj ozko, 
med delavniki polno tovornjakov in drugih vozil, predvsem pa precej 
nepregledno. Ni smerokazov. Od Brezovice naprej ni več kolesarske 
steze. V Tomišlju ni kažipota. 

»Žejni volk« 

Potek poti: Črnuče, Trzin, Mengeš, Preserje, Radomlje, Volčji potok, 
Šmarca, Homec, Radomlje, Dob, Gorjuša, Prelog, Ihan, Mala Loka, Pšata, 
Podgorica, Nadgorica, Črnuče. 
Opis poti:  ravninska, deloma makadamska pot, kulturnozgodovinska pot. 
Dolžina poti: 40 km, čas vožnje: 2 h, višinska razlika: 289 m, podlaga: 
asfalt, makadam, težavnost: lahka pot 
Zanimivosti ob trasi: stari Trzin s cerkvijo sv. Florijana, grad Jablje, 
cerkev sv. Primoža in Felicijana na Loki, Mengeš s cerkvijo sv. Mihaela, 
spodnji mengeški grad (Staretov grad), arboretum Volčji potok, cerkev 
Marijinega rojstva v Homcu, grad Črnelo, grad Češenik, Dob s cerkvijo sv. 
Martina, Železna jama in jamarski dom, grad Krumperk. 

»Atomski klin« 

Potek poti: Šentjakob, Soteska, Podgorica, Pšata, Bišče, Selo pri Ihanu, 
Zaboršt,  Dol, Videm, Beričevo, Brinje, Šentjakob. 
Opis poti: po regionalnih cestah, skozi naselja, delno makadam. 
Dolžina poti:14 km, čas vožnje: 45 min, višinska razlika: 77 m, podlaga: 
asfalt, malo makadama, težavnost: lahka pot. 
Zanimivosti ob poti: jedrski reaktor, Pšata z mlini, Dol in cerkev sv. 
Marjete, graščina Dol, rojstna hiša skladatelja Fleischmanna.  
Problemi: neustrezna označenost - ni smerokazov in neurejenost 
kolesarske poti. Proti Vidmu so neutrjene bankine. 

»Bregovi 
Ljubljanice« 

Potek poti: Livada, Hradeckega cesta, Štepanja vas, Fužine, Zadvor, 
Zavoglje, Kašelj, Vevče, Slape, Nove fužine, Moste, Tabor, Prešernov trg, 
Trnovo, Livada. 
Opis poti: ravninska pot, skozi predmestje, proti Sostrem zmanjka poti, 
Zavoglje - makadam čez poplavne travnike, Vevče-Slape makadam, 
fužine- stopnice pri gostišču portal. 
Dolžina poti: 28 m, čas vožnje: 1.30 h, višinska razlika: 284 m, podlaga: 
asfalt, makadam, težavnost: lahka pot. 
Zanimivosti ob trasi: botanični vrt, Gruberjev prekop, dvorec Kodeljevo, 
HE fužine, spodnji tok Ljubljanice, cerkev sv. Urha v Zavogljah, Kašeljski 
bajer, fužinske toplice, grad Fužine, dvorec Sela, tromostovje, plečnikova 
ureditev bregov Ljubljanice, špica. 
problemi: prekinitve poti v obliki stopnic, travnika - nezaključenost 

»Mali barjanski 
krog« 

Potek poti: Dolgi most, Mestni log, Trnovo, Rudnik, Lavrica, Škofljica, Ig, 
Brest, Jezero, Podpeč, Notranje Gorice, Vnanje Gorice, Mestni log, Dolgi 
most. 
Opis poti: ravninska trasa po barju, dolžina trase: 41 m, čas vožnje: 2 h, 
višinska razlika: 286 m, podlaga: asfalt, težavnost: lahka pot. 
Zanimivosti ob poti: paviljon ob Cesti Dveh cesarjev, podpeško jezero, 
podpeški kamnolom, stara struga Ljubljanice, kapelica v »središču« barja, 
Kušljanova graščina v Podplešivici, Vnanje Gorice – staro vaško jedro. 
Problemi: združenost z javnim mestnim prometom. Mestni log - Trnovo je 
dokaj prometna pot. 
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»Crex crex - 
Kosec« 

Potek poti: NS Rudnik, Lavrica, Babna Gorica, Škofljica, Pijava Gorica, 
Kremenica, Ig, Barje, Peruzzijeva, NS Rudnik. 
Opis poti: ravninska pot, primerna za otroke. 
Dolžina poti: 27 km, čas vožnje: 1.30 h, višinska razlika: 179 m, 
podlaga: asfalt, makadam, poljska pot, težavnosti: lahka, srednje 
zahtevna. 
Zanimivosti ob poti: cerkev sv. Simona in Jude v Pijavi Gorici, ribniki v 
dragi, izvir Ižice na Igu, barjanski izviri ob poti, poplavni barjanski 
travniki – življenjsko okolje ptiča kosca, posebne drevesne združbe – 
barjanski gozd. 

»Ob zori na 
Sori« 

Potek poti: Tacen, Pirniče, Medvode, Svetje, Senica, Reteče, Godešič, 
Suha, Škofja Loka, Puštal, Gosteče, Sora, Goričane, Preska, Medno, 
Stanežiče, Vižmarje, Tacen. 
Opis poti:  večinoma ravninska, rahli vzponi, asfaltna. 
Dolžina poti: 34 km, čas vožnje: 1.45 h, višinska razlika: 357 m, 
podlaga: asfalt, težavnost: lahka pot. 
Zanimivosti ob poti: rojstna hiša Franca Rozmana – Staneta v Spodnjih 
Pirničah, cerkev sv. Križa v Spodnjih Pirničah, HE Medvode, cerkev sv. 
Janeza Krstnika v Suhi, Španova hiša (suha 4), kapucinski most v Škofji 
Loki, staro mestno jedro v Škofji Loki (številne zanimivosti), grad Puštal, 
Nacetova hiša, grad Goričane, Krvinova hiša v Guncljah. 

 

Iz karte je razvidno, da je območje LUR (ravninski predeli) dobro pokrito s 
kolesarskimi stezami, kar je lahko osnova za vzpostavitev kolesarskega načina 
prevoza (na delo ipd.). 
 
Te kolesarske steze so zarisane na različnih kartografskih podlagah, vendar pa je 
stanje na terenu velikokrat drugačno. Vse obstoječe poti bi bilo smotrno 
preveriti, po potrebi obnoviti, jih redno vzdrževati in speljati nove, da bi se 
povezovale v celoto.  
 

6.1.8 Predlog za zasnove SP RPN LUR 
 
Analiza je pokazala, da so investicije v kolesarske steze smotrnejše kjer je veliko 
uporabnikov že sedaj, to je v samem mestu Ljubljana ter ob že naštetih cestnih 
vpadnicah proti severu, jugozahodu in jugovzhodu. Poleg te koncentrirane oblike 
investicij je smiselno sredstva razpršiti v tiste občine znotraj LUR, ki imajo 
potenciale za kolesarjenje bolj ali manj že izdelane predloge ali so že na poti 
realizacije. Po vsem obravnavanem navajamo sledeče prostorske, urbanistične 
rešitve: 
 

- Celostno načrtovanje kolesarske mreže (razvijati jo kot povezan sistem) 
- Dopolniti kolesarsko mrežo na vseh pomembnejših vpadnicah v Ljubljano 

(Litijska, Južna vpadnica, Dolenjska cesta, ….); Za zagotavljanje večje 
mobilnosti in dostopnosti v LUR bi bilo potrebno omogočiti tudi 
prebivalcem, ki ne živijo v Ljubljani, da se na delovno mesto ali v šolo v 
Ljubljani lahko pripeljejo s kolesom. Seveda tudi v druga mesta, vendar je 
vseeno največji problem vsakodnevna migracija deset tisočev motornih 
vozil iz okoliških krajev v Ljubljano. Ta problem bi lahko rešili tako, da bi 
zagotovili primerno infrastrukturo za kolesarje, ki so pripravljeni 
prekolesariti tudi 15 in več kilometrov do delovnega mesta.  

- Poleg nepretrganih kolesarskih vpadnic urediti notranji kolesarski obroč (5 
minutna dostopnost s kolesom iz središča mesta), s katerim bi dosegli 



 

 
144 

hitrejši tranzit kolesarjev po obroču namesto skozi mestno jedro. Znotraj 
notranjega kolesarskega obroča je predvidena ureditev enakomerne 
terciarne mrežaste strukture kolesarskih povezav z rastrom, ki ni večji od 
200 m. 

- Dopolniti kolesarsko mrežo v ljubljanskem mestnem središču (slika 25) 
 

 
 
Slika 25: Predlog dopolnitve kolesarske mreže v MOL; Z modro barvo so 
označene dopolnitve kolesarskih poti že obstoječim potem. Kolesarske poti so 
povezane, se ne končajo in celotna mreža ima nek smisel. Potrebno je samo še 
zagotoviti varnost teh poti in brezhibno infrastrukturo. 
 

- Povezovati regionalne sub-centre s kolesarsko mrežo 
- Izrabljati vzporedne, manj prometne ceste za razvoj kolesarske mreže kot 

alternative glavnim mestnim vpadnicam (manjša prometnost, manj 
onesnaževanja, …); načrtovanje in izvedba gradbenih del za kolesarske 
površine se največkrat izvaja hkrati z urejanjem ali gradnjo cest. V 
primeru, da se pri načrtovanju cest zgodi, da je prostor po širini omejen, 
se lahko kolesarske poti vodi tudi po vzporednih cestah, če so normalno 
dosegljive. 

- Urediti kolesarsko infrastrukturo v regionalnih središčih v radiju 10 km 
(npr. Sostro, Ig, Brezovica, Trzin, Dol, Škofljica…) 

- Vključevanje kolesarske infrastrukture v vse nove razvojne projekte 
- Izboljšati varnost kolesarjev s trdimi in mehkimi ukrepi (infrastruktura, 

osveščanje, promocija, urbanistično in arhitekturno projektiranje)  
- ločiti kolesarsko stezo in parkiranje avtomobilov, ločiti kolesarsko stezo od 

steze za pešce, na določenih predelih razširiti kolesarske steze 
- dopolniti mobilno-dostopne kolesarske steze z rekreativnimi  
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- vzporedno z urejanjem kolesarskih poti vzpostaviti/urediti pokrite 
kolesarnice in nadzor nad njimi, garderobe na delovnih mestih 

- povezati kolesarske steze z drugimi oblikami javnega prometa oz. tudi na 
parkirišča »parkiraj in se pelji« (P+R). S sistemom P+R bi rešili velik del 
problemov mobilnosti in dostopnosti v LUR. Na obrobju Ljubljane oziroma 
ob ljubljanski obvoznici bi bila locirana parkirišča, kjer bi lahko ljudje 
pustili avtomobile in se naprej v center odpeljali bodisi z javnim potniškim 
prometom, odšli peš ali pa s kolesom (slika 26). V ta namen bi morale biti 
organizirane sposojevalnice koles ('Mestno kolo'), ki bi bile dostopne vsem 
potencialnim uporabnikom. Na ta način bi se motorizirani promet v 
mestnem središču zmanjšal, saj je učinkoviteje priti do centra s kolesom 
ali z javnim prevoznim sredstvom, kot pa z osebnim avtomobilom in iskati 
parkirno mesto. 

 
 

 
 
Slika 26: Predlog za lokacije P+R parkirišč na obrobju Ljubljane 
 

Dolgi most v Ljubljani je edini obstoječ sistem P+R, ki dobro funkcionira. 
Parkirišče je vsak dan polno, parkirnega prostora je še premalo. 
Uporabljajo ga tako zaposleni kot študentje, ki se v Ljubljano pripeljejo iz 
bolj oddaljenih krajev. Vendar pa je to le eno tako parkirišče in je 
uporabno predvsem za tiste, ki prihajajo s primorske avtoceste. 

 
 

- v dosegu 15-minutne dostopnosti s kolesom iz središča mesta zagotavljati 
pretočno kolesarsko mrežo znotraj Ljubljane z ugodnimi rešitvami 
kolesarskih poti do mest katerih prebivalci gravitirajo v Ljubljano; urediti 
še en gravitacijski zunanji kolesarski obroč, namenjen predvsem 
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daljinskemu kolesarskemu prometu z možnostjo izognitve zgoščenemu 
mestnemu območju ali samo kot najkrajšo navezavo do naslednjega kraka 
daljinske povezave. Med obema kolesarskima obročema urediti vzporedne 
enakomerne sekundarne mrežaste strukture kolesarskih povezav z 
rastrom, ki ni večji od  500 m.  

- Med obema kolesarskima obročema so v radialni smeri predvidene kratke 
in čim bolj direktne, udobnejše in varnejše primarne kolesarske povezave, 
ki se nato navezujejo na poti daljinskega državnega kolesarskega omrežja. 

- Izgradnja kolesarskih poti do ključnih storitvenih centrov.  
- Izvesti projekt mestnega kolesa, ki bo omogočal izposojo koles za potrebe 

mobilnosti in ne zgolj za turistične namene (nabava koles, površine in 
služba za vzdrževanje in hranjenje koles). 

 
Posebej navajamo še naslednjo pomembno usmeritev: kolesarji morajo dobiti 
svoj prostor v Ljubljani in okolici. 
 
Predlog nadaljnjega dela v zvezi z obravnavano temo prostorskega razvoja je 
pripraviti konkretne načrte predlaganih prostorskih rešitev ter se povezati z 
drugimi oblikami javnega prevoza in uvesti npr. enodnevno vozovnico za ves 
javni promet vključno s kolesarjenjem.  
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6.1.9 Povezovanje SP RPN LUR in ukrepov v projektu Civitas ELAN 

 
Za celostno ureditev prometa je treba pravočasno upoštevati ukrepe iz projekta 
CIVITAS ELAN [20], 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). 
 

6.1.10 Zaključek 
 
Ugotavljamo, da je za kolesarje bistvenega pomena dobra kolesarska 
infrastruktura. Taka, ki zagotavlja varno, udobno in tekočo vožnjo. Ko se bodo 
kolesarji počutili varne in zaželene v prometu, se bo njihovo število povečalo. 
Tega problema pa se ne da rešiti samo na posamičnih primerih ali odsekih, 
ampak je treba k problemu pristopiti celostno, z mislijo na celotno Ljubljansko 
urbano regijo. 
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6.2 Odpadki in komunalna infrastruktura 

 

6.2.1 Uvod 

6.2.1.1 Kontekst in problem 
 
Obravnava v okviru strateške ocene vplivov na okolje, kot sestavine SPRPN LUR, 
se osredotoča na predelavo in ponovno koristno izrabo odpadkov (vključno s 
sežigom oziroma toplotno izrabo) ter odlaganje, s poudarkom na prostorskem 
vidiku. Na problem gradbenih odpadkov opozarjamo zaradi intenzivnega 
naraščanja količin. 
 

6.2.1.2 Obseg in domet 
 
Obseg: umestitev centra za ravnanje z odpadki (CERO), objekta za termično 
obdelavo odpadkov in obrata za predelavo gradbenih odpadkov na območju LUR. 
Posledično je tudi vsebina razdeljena na tri tematska poglavja. V vsakem 
poglavju so podana izhodišča in problemi pri umeščanju omenjenih objektov v 
prostor, predviden razvoj in glavni udeleženci pri razvojnih vprašanjih s tega 
področja, opredeljeni cilji za RPN LUR, alternative za reševanje problemov ter 
podan predlog nadaljnjega dela. 
 

6.2.2 Izhodišča 

6.2.2.1 Splošno 
Slovenec proizvede na leto približno 282 kilogramov odpadkov, kar je 550.000 
ton na celotno populacijo. Poleg teh nastane še približno 290.000 ton letno 
komunalnim podobnih odpadkov iz industrije, obrti in storitvenih dejavnosti, 
skupno torej 840.000 ton proizvedenih odpadkov letno. V slovenskem prostoru 
se pričakuje 1,7% rast količin odpadkov vsaj še do konca leta 2015 [24]. 
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Slika 27: Količina odpadkov po občinah Slovenije na prebivalca [25] 
 
Večina komunalnih odpadkov v Sloveniji se odlaga na odlagališča nenevarnih 
odpadkov, le manjši del pa se snovno izrabi ali reciklira, zaradi česar se 
odlagališča hitro polnijo. Hkrati se povečuje nastajanje toplogrednih plinov (CH4 
in CO2). Tudi termične obdelave komunalnih odpadkov ni, razen odpadkov 
živalskega izvora, ki jih predelajo v kafilerijah. Nekatere odpadke sežgejo v 
cementarnah in industrijskih obratih15. 
 
Veliko odlagališč je neprimerno tehnično urejenih (nimajo urejenih odlagalnih 
površin, odvodnjavanja, nimajo objektov za ločeno zbiranje odpadkov in 
predelavo), hkrati pa je otežen nadzor nad njimi. V LUR predvidevajo izgradnjo 
objekta za termično obdelavo odpadkov, osrednjo deponijo na Barju pa so že 
dopolnili z objekti za ločeno zbiranje in predelavo. Tudi ostale štiri deponije v LUR 
že imajo omenjene objekte. Treba je rešiti njihovo navezavo na regionalni center 
za ravnanje z odpadki na Barju ter povezavo z objektom za termično obdelavo 
odpadkov. 
 
Težave povzročajo tudi vse večje količine gradbenih odpadkov, ki so posledica 
intenzivnejše gradnje. Ker je večino teh odpadkov možno ponovno uporabiti ali 
pa jih predelati in takšne ponovno uporabiti, je treba predvideti prostor njihovega 
začasnega zbiranja/odlaganja in predelave. V LUR še ni tovrstnega 
zbirališča/odlagališča in predelovalnice. 
 

                                                 
15 Sežigalnice v Sloveniji: kafilerija KOTO v Zalogu za sežig živalskih ostankov v kostno-mesno moko, kafilerija 
Perutnina Ptuj za sežig živalskih ostankov v perno moko, 
kafilerija Perutninarstva v Pivki za sežig živalskih ostankov v perno moko, TEŠ za sežig kostno-mesne moke, 
cementarna 'Lafarge' za sežig kostne moke, LEK za sežig 
odpadkov iz lastne dejavnosti 
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Zaradi načina poselitve, razpoložljivih površin za gospodarsko proizvodno 
dejavnost in ekološke občutljivosti slovenskega prostora so cilji odlaganja 
odpadkov čim manjša poraba prostora za odlaganje odpadkov, odlaganje čim 
manjših količin odpadkov in odlaganje čim bolj inertnih odpadkov. 
 

6.2.2.2 Značilnosti prostorskega razvoja LUR, specifičnost problemov, 
različnost ciljev in interesov 

 
 
Občine v LUR so različno velike in imajo različno število prebivalcev, zaradi česar 
se razlikuje tudi njihovo ekonomsko stanje (preglednica 13). V manjših, bolj 
odmaknjenih in tudi reliefno bolj razgibanih občinah imajo slabše razvito 
komunalno infrastrukturo, kar pomeni, da nimajo čistilnih naprav ali pa so 
manjše, oteženo pa je tudi zbiranje odpadkov (preglednica 14). 
 
Preglednica 13: Občine v LUR, število prebivalcev, površina in gostota poselitve 
 

Občina Št. prebivalcev Površina [km2] Gostota prebivalstva 
[preb./km2] 

Borovnica 3894 42 92 
Brezovica 10015 91 110 
Dobrepolje 3693 103 36 
Dobrova-Polhov 
Gradec 6973 118 59 

Dol pri Ljubljani 4400 33 133 
Domžale 30092 72 418 
Grosuplje 17264 134 129 
Horjul 2686 59 83 
Ig 5851 99 59 
Ivančna Gorica 14258 227 63 
Kamnik 26640 266 100 
Komenda 4492 24 187 
Litija 14412 222 65 
Ljubljana 267369 275 972 
Log-Dragomer  13  
Logatec 12015 173 69 
Lukovica 5050 75 67 
Medvode 14756 78 190 
Mengeš 6812 23 303 
Moravče 4527 61 74 
Škofljica 7818 43 181 
Šmartno pri Litiji 5155 95 54 
Trzin 3675 9 427 
Velike Lašče 4062 103 39 
Vodica 4162 31 133 
Vrhnika 18249 113 144 
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Preglednica 14: Stanje na področju komunalne infrastrukture v občinah LUR [10] 
 
Občina  Stanje 
Litija Izgradnja čistilne naprave 

Komunalni odpadki se odlagajo na deponijo v Hrastniku 
Borovnica Obstoječa čistilna naprava 

Komunalni odpadki se odlagajo na deponijo Barje 
Brezovica Gradnja čistilne naprave in kanalizacijskega omrežja 

Komunalni odpadki se odlagajo na deponijo Barje 
Dobrepolje Komunalni odpadki se odlagajo na deponiji Špaja dolina. 

Načrtovana čistilna naprava pri Ponikvah za 700 PE 
Grosuplje  Komunalni odpadki na deponiji Špaja dolina 
Velike Lašče  Komunalni odpadki se odlagajo na Barju. ČN 5000 PE v načrtu. 
Dobrov-Polhov 
Gradec 

Problematična je degradacija z odpadnim gradbenim materialom, ki ga 
odlagajo razna gradbena podjetja. Za preprečitev omenjenega na 
državni ravni ni učinkovitih ukrepov. Komunalni odpadki se odlagajo na 
deponijo Barje. 

Domžale Komunalna opremljenost občine Domžale je 95 %. 
Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik je nadlokalnega pomena 
(za občine: Kamnik, Mengeš, Trzin, Domžale). 
Regijska deponija Dob je zaprta. Komunalni odpadki občine Domžale se 
sedaj vozijo na odlagališče nenevarnih odpadkov Barje (predvidoma do 
leta 2012). 

Grosuplje Deponija komunalnih odpadkov deluje po predpisih. V prihodnje je 
načrtovano, da bo deponijo komunalnih odpadkov uporabljalo več 
občin. 

Ig Z drugimi občinami sodelujejo na področju odlaganja komunalnih 
odpadkov. Komunalni odpadki se odlagajo na deponijo Barje. 
Odvajanje voda z Ljubljanskega barja je problem, saj ljudje zasipajo 
kanale z odpadnim materialom ali kopljejo in poglabljajo jarke. 
V pripravi je izvedbeni projekt urejanja komunalne infrastrukture. Za 
projekt čiščenja in odvajanja voda (odpadne vode bi v Ižico odtekale 
očiščene vsaj 25 %) je možnost pridobitve finančnih sredstev iz 
kohezijskega sklada. 
V občinskih prostorskih aktih bo opredeljeno, da morajo biti vse 
novogradnje priključene na čistilno napravo. 

Ivančna Gorica Kanalizacija je problem, saj je čistilna naprava premajhna za tolikšno 
število prebivalcev. Poselitev je zelo razpršena, zato je potrebnih več 
čistilnih naprav. 
Komunalni odpadki se vozijo na deponijo Špaja Dolina. Na deponijo se 
vozijo tudi komunalni odpadki iz občine Grosuplje in občine Dobrepolje. 

Kamnik V Centralni čistilni napravi Domžale – Kamnik se čistijo odpadne vode 
naslednjih občin: Kamnik, Domžale, Trzin in Mengeš. 
Medobčinski projekt (kohezijski projekt) je izgradnja kanalizacijskega 
sistema in čistilnih naprav. V projekt je vključenih 5 občin. 65 % od 
10,6 mio. € bo financirala Evropska unija. 
Komunalni odpadki se odlagajo na deponiji Suhadole. 

Komenda Občina Komenda je delni lastnik čistilne naprave Domžale – Kamnik. 
Ideja je bila o vzpostavitvi regijskega odlagališča odpadkov. Občina 
Komenda je z občino Jesenice podpisala že pogodbo, na podlagi katere 
bi ostanek odpadkov (ki bi bil količinsko majhen) vozili na deponijo 
Mala Mežaklja, ko je prišlo do protesta drugih občin. Protest se je zgodil 
zaradi napačne predstavitve vplivov omenjenega odlagališča v medijih. 
Ideja o vzpostavitvi modernega regijskega odlagališča odpadkov je bila 
tako opuščena. 
Komunalni odpadki se odlagajo na deponiji Suhadole. 

Log-Dragomer Komunalni odpadki se odvažajo v Logatec. Glede na odločitev 
Ministrstva za okolje in prostor se bo naslednje leto komunalne 
odpadke začelo odvažati v Globoko pri Trebnjem (regijsko odlagališče 
komunalnih odpadkov). 
Na načrtovano čistilno napravo bo, razen nekaj kmetij pod avtocesto, 
priključena celotna občina Log – Dragomer. Omenjene kmetije so na 
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območju varovanja narave. 
Logatec Čistilna naprava za mesto Logatec je preobremenjena. Dovoljenje za 

rekonstrukcijo je izdano. Občina Logatec poskuša pridobiti evropska 
kohezijska sredstva. Centralna čistilna naprava, 1. faza: 15000 PE + 
5000 PE. Velikost čistilne naprave 20000 PE pomeni zadostne 
kapacitete. Idejni projekti za ureditev kanalizacije za naselja: Rovte, 
Hotedršica, Laze (idejni projekt je v izdelavi), Jakovica. 
V Logatcu je (vakuumski) kanalizacijski sistem. 
Na deponiji Ostri vrh je prostora še za 50000 ton odpadkov. Izcedne 
vode in plin zajemajo. 
V izdelavi je idejni projekt odlagališča komunalnih odpadkov velikosti 
25000 prebivalcev oziroma 100 kg/prebivalec na leto. Možni sta dve 
lokaciji odlagališča: ob obstoječi deponiji, za kar je treba postaviti 
'transformatorsko postajo'; ob gospodarski coni, za kar je potreben 
izvoz na avtocesto. Glede na količino odpadkov je vprašljiva 
rentabilnost. V prihodnje se bo komunalne odpadke vozilo na 
Dolenjsko. 

Lukovica V občini Lukovica je čistilna naprava. 
Komunalni odpadki se odlagajo na deponijo Barje. 

Medvode Komunalni odpadki se odvažajo na odlagališče nenevarnih odpadkov 
Barje. 
Odpadne vode občine Medvode se čistijo v centralni čistilni napravi 
Ljubljana. 

Ljubljana Zavarovana območja Natura 2000 povzročajo številne omejitve pri 
načrtovanju razvojnih dejavnosti (npr. izgradnja letališča na 
Ljubljanskem barju (»city airport«), širjenje obstoječega odlagališča 
odpadkov Barje, izgradnja regijskega centra za obdelavo odpadkov na 
Ljubljanskem barju, gradnja hidroelektrarn na reki Savi). 
Problem predstavlja tudi odlaganje odpadnega gradbenega materiala na 
Ljubljanskem barju, saj se s tem dviguje nivo barja.  
Usmeritve so v bistveno zmanjšanje količine komunalnih odpadkov. 
Načrtovan je regijski center za obdelavo odpadkov na Ljubljanskem 
barju. Lokacija obrata za toplotno izrabo še ni potrjena; predlog je 
sosežig v TE-TO Ljubljana. 

Škofljica Obrat Hoja odvaža odpadni material na Ljubljansko barje. 
Problematična so črna odlagališča odpadkov 
Na čistilno napravo je priključenih 15 % prebivalcev (del naselja 
Škofljica). 
Del Lavrice ima zgrajen sekundarni kanalizacijski sistem. Načrtovano je, 
da se naselji Lavrica in Škofljica priključita na centralno čistilno napravo 
Ljubljana (kohezijski projekt »Čista Ljubljanica«). V naselju Pijava 
Gorica je načrtovana izgradnja čistilne naprave 

Šmartno pri Litiji 
 

Dolina vodotoka Rakovnik je precej onesnažena. V omenjeni dolini se 
nahaja industrijsko odlagališče odpadkov, kamor je podjetje Industrija 
usnja Vrhnika odlagalo industrijske odpadke (kože). 
Občina Šmartno pri Litiji in Občina Litija sta dogovorjeni, da bosta 
zgradili skupno čistilno napravo. Do gradnje skupne čistilne naprave še 
ni prišlo, zaradi česar Občina Šmartno pri Litiji načrtuje izgradnjo svoje 
čistilne naprave. Manjši zaselki bodo imeli manjše čistilne naprave. 

Trzin Od 1500 gospodinjstev in čez 700 podjetij približno 10 gospodinjstev ni 
priključenih na sistem kanalizacije. 
Odpadne vode se prečiščujejo v centralni čistilni napravi Domžale – 
Kamnik. 
Komunalni odpadki se odlagajo na deponiji Barje. 

Vodice Zaradi varovalnega režima na območjih Natura 2000 bo lahko prišlo do 
konflikta pri gradnji kanala do čistilne naprave v Ljubljani. Omenjeno se 
bo lahko zgodilo tudi v primeru del na gorenjskem kraku avtoceste in 
pri širitvi plinovoda. 
Komunalni odpadki se odlagajo na deponiji Barje. 

Vrhnika 
 

Čistilna naprava še ni dokončana. 
Komunalni odpadki se odvažajo na deponijo v občino Logatec. 
V občini Vrhnika obratuje kompostarna odpadkov. 
Zaradi velike prepustnosti kraških tal je možno onesnaževanje voda. 
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Izpostavljen je bil problem deponije v občini Logatec, saj so možni 
negativni vplivi na vodne vire v občini Vrhnika. Odlaganje komunalnih 
odpadkov je problem, saj je pod vprašajem delovanje deponije v 
Logatcu v prihodnje, sodelovanje z Mestno občino Ljubljana na 
omenjenem področju je neuspešno, voziti odpadke na deponijo v 
Trebnjem pa je visok strošek. Zato je že dolgo časa prisotna zamisel o 
regijski deponiji. Možna lokacija je kamnolom na Verdu, saj bi bila 
deponija dobro prometno dostopna (avtocesta, železnica), primerna pa 
bi bila tudi z vidika sanacije območja rudarjenja. Vendar so za 
vzpostavitev regijske deponije na območju kamnoloma na Verdu 
omejitve. Omejitev je ranljivost kraškega območja in tudi nestrinjanje 
lokalnega prebivalstva (naselje Verd). 

 
 
Komunalna infrastruktura na podeželju je pomanjkljiva, zaradi česar je raven 
storitev nižja, pojavlja pa se tudi onesnaženje okolja (voda, smeti). 
Na nekaterih področjih organiziranost komunalne dejavnosti, ki ne izkazuje 
pravih stroškov preko cene storitve, ne spodbuja doseganja zastavljenih ciljev, 
kot npr. zmanjševanje količine odpadkov ali porabe vode. 
 
Občine so praviloma lastniki komunalne infrastrukture na svojem ozemlju in so 
odgovorne za investicije vanjo kljub temu, da vodovodi in kanalizacijski sistemi 
pogosto povezujejo več občin. Občine si poleg tega delijo lastništvo nekaterih 
javnih podjetij, ki opravljajo storitve oskrbe z vodo in ravnanja z odpadki na 
njihovem območju, storitve pa so nepovezane in tako neučinkovite. V mestih je 
komunalna infrastruktura relativno dobro razvita, na podeželskih območjih pa 
investicije vanjo zaostajajo za potrebami razvijajočih se naselij in poslovnega 
sektorja ter zelo obremenjujejo občinske proračune.  
 
Na področju ravnanja z odpadki in oskrbe s pitno vodo sedanja organiziranost ne 
spodbuja zmanjševanja količine odpadkov za odlaganje ali porabe vode, saj so 
podjetja, ki zbirajo odpadke oziroma distribuirajo vodo, tudi upravljavci deponij 
in vodnih virov. Tako so stroški deponiranja in rabe vodnega vira nepregledni, 
investicije oziroma varovanje pa prepuščena občinam. Kjer morajo zbiralci 
odpadkov ali distributerji vode plačevati ceno za odlaganje ali dobavljeno vodo, 
so tudi ekonomsko motivirani za zmanjševanje količin odpadkov ali porabljene 
vode. 
 
Komunalna podjetja v regiji na področju ravnanja z odpadki že sodelujejo, 
sodelovanje sedaj poteka bolj na projektni ravni, medtem ko se skupnega 
ravnanja z odpadki do sedaj še niso lotili. Na razgovorih s predstavniki 
komunalnih podjetij je bila izražena potreba po povezovanju ravnanja z odpadki, 
vendar pa se morajo o tem dogovoriti občine. Za komunalna podjetja je 
pomembna specializacija za posamezne vrste odpadkov, kar pomeni, da bo v 
skupnem sistemu eno podjetje skrbelo za določeno vrsto odpadkov v celotni 
regiji. Pomemben izziv bo tudi rešitev ravnanja z blatom iz čistilnih naprav [26,27]. 
Zagotoviti je treba izmenjavo izkušenj in sodelovanje med komunalnimi podjetji 
in občinami v regiji, pa tudi izven nje, na področju komunalnih predpisov, 
oblikovanja cen in standardov storitev, izvajanju posameznih storitev, kar bo 
vodilo v stroškovno učinkovitost. Smiselno je tudi pretehtati možnosti o 
povezovanju komunalnih podjetij, kar bi omogočilo racionalnejše upravljanje. 
 
Potrebna je širitev odlagališča nenevarnih odpadkov Barje, vendar okoliški 
prostor (del je tudi zavarovan - Natura 2000) ni najbolj primeren. 
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Zaradi vse večje količine odpadkov se zmanjšuje razpoložljiv prostor na 
deponijah in povečuje potreba po termični obdelavi odpadkov, ki jih ni mogoče 
predelati na drugačen način. Kljub potrebi po izgradnji objekta za termično 
obdelavo odpadkov, pa znova in znova naleti na odpor lokalnega prebivalstva. 
 
Količina gradbenih odpadkov se povečuje. Kljub temu da obstaja Pravilnik o 
odlaganju gradbenih odpadkov, pa te še vedno pogosto odlagajo nelegalno (tudi 
skupaj s komunalnimi odpadki). Le manjši del ločeno zbirajo in predelajo v za to 
posebej specializiranih podjetjih. 
 

6.2.2.3 Razvoj, kazalniki za spremljanje razvoja, glavni udeleženci pri 
razvojnih vprašanjih 

 
Povzetek razumevanja razvoja (prihodnjega stanja) na treh obravnavanih temah 
s pregledom glavnih udeležencev je povzet v preglednici 15. V preglednici 16 je 
povzetek okoljskih ciljev vezano za odpadke (iz razvojnih dokumentov RS in 
LUR). 
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Preglednica 15: Razvoj, kazalniki za spremljanje sprememb in udeleženci pri treh 
obravnavanih temah v zvezi z odpadki v LUR 
 
Tema Razumevanje razvoja Kazalniki za 

spremljanje sprememb Glavni udeleženci 

CERO Izgradnja mreže 
centrov za ravnanje z 
odpadki, kjer bo 
potekalo ločeno zbiranje 
odpadkov in predelava 
na mestu ali pa v centru 
za ravnanje z odpadki 
višjega reda 

 
Vzpostavitev otokov za 
ločeno zbiranje 
odpadkov v vseh 
občinah in možnost 
pridobitve posod za 
ločeno zbiranje 
odpadkov na domovih 

Manjša količina ostalih 
odpadkov (odpadki, ki jih 
ni možno reciklirati)  
manjša količina odloženih 
odpadkov, večja izraba 
odpadnega materiala 
(predelava!) 

 
merska enota: t/leto, 
trendi po letih 

Komunalna podjetja v 
posameznih občinah in 
upravljavci deponij, če to 
niso že komunalna 
podjetja, ki skrbijo za 
odvoz odpadkov; občine; 
prebivalci občin; 
strokovnjaki; podjetniki 

Toplotna 
izraba 

Izgradnja/ureditev 
obrata za termično 
izrabo odpadkov in 
navezava centrov za 
ravnanje z odpadki nanj 

Manjša količina ostalih 
odpadkov (odpadki, ki jih 
ni možno reciklirati ali 
toplotno izrabiti)  
manjša količina odloženih 
odpadkov, manjša 
količina odlagališčnih 
plinov 

 
merska enota: t/leto, 
trendi po letih 

Strokovnjaki; komunalna 
podjetja v posameznih 
občinah in upravljavci 
deponij, če to niso že 
komunalna podjetja, ki 
skrbijo za odvoz odpadkov; 
občine LUR, še posebej 
Mestna občina Ljubljana; 
prebivalci Mestne občine 
Ljubljana, Toplarna v 
Ljubljani; podjetniki, 
industrija (vročevod, 
elektrika) 

Predelava 
gradbenih 
odpadkov 

Ureditev več deponij, ki 
so specializirane za 
zbiranje in predelavo 
določene vrste 
gradbenih odpadkov 

Vse manjša količina 
legalno in nelegalno 
odloženih gradbenih 
odpadkov, manjše 
potrebe po pridobivanju 
virov iz kamnolomov in 
gramoznic, več 
predelanih in ponovno 
uporabljenih gradbenih 
materialov iz odpadkov 

Gradbeniki (z rušitvami in 
gradnjami ustvarjajo 
gradbene odpadke); 
podjetja za zbiranje in 
predelavo gradbenih 
odpadkov, potencialni 
odjemalci gradbenih 
odpadkov, prebivalci in 
občine v LUR, strokovnjaki 
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Preglednica 16: Povzetek okoljskih ciljev vezano na odpadke iz razvojnih dokumentov RS in LUR 
 
Tema Okoljski cilji 

NPVO SPRS Projekti v RRP RNRP LPVO 
Toplotna 
izraba 

 postopki sprejema, nadzora nad odpadki 
in vmesnimi produkti pri procesu 
sežiganja 

 splošni ukrepi za zaščito okolja 
 pridobivanje dovoljenj in njihova vsebina, 

vodenje poslovnika in obratovalnega 
dnevnika 

 omejitve glede izpusta emisij v zrak in v 
vode (dve uredbi, tj. Uredba o emisijah 
snovi v zrak iz sežigalnic odpadkov in pri 
sosežigu odpadkov in Uredba o emisiji 
snovi pri odvajanju odpadne vode iz 
naprav za čiščenje odpadnih plinov 
sežigalnice odpadkov in pri sosežigu 
odpadkov 

 načrtuje se na državni ravni 
 2-3 energetske naprave za celo Slovenijo 
 možnost priključitve na energetsko omrežje 
 izkoristek toplotne energije 
 navezava na železniško prometno omrežje 
 prostor za odlaganje preostanka mora biti primerno 

urejen 

   

CERO Priprava Operativnega programa zbiranja 
komunalnih odpadkov: 
 postavitev zbiralnic za ločene frakcije 

komunalnih odpadkov na vsakih 500 
prebivalcev v strnjenih območjih poselitve 

 postavitev zbirnih centrov za zbiranje 
ločenih frakcij komunalnih odpadkov po 
prinašalnem sistemu praviloma v vsaki 
občini, na vsakem območju strnjene 
poselitve z več kot 8000 prebivalci in v 
večjih poselitvenih aglomeracijah na 
vsakih 80.000 prebivalcev 

 vzpostavitev zbiralnic nevarnih frakcij 
komunalnih odpadkov na vsakem območju 
strnjene poselitve z več kot 25.000 
prebivalci in v večjih poselitvenih 
aglomeracijah na vsakih 60.000 
prebivalcev 

 vzpostaviti dopolnilni sistem zbiranja 
ločenih frakcij komunalnih odpadkov s 
premičnimi zbiralnicami 

 vzpostaviti sistem zbiranja organskih 
kuhinjskih odpadkov iz gostinstva in 
gospodinjstev ter njihovo biološko 
predelavo, 

 zagotoviti predelavo bioloških kuhinjskih 

 Z objekti in napravami za ravnanje z odpadki na osnovi 
vzpostavljenega sistema ravnanja z odpadki se  
zagotovi popolna pokritost države. 

 V okviru ravnanja z odpadki se zagotavlja ponovno 
uporabo in zmanjševanje količin odpadkov ter 
nevarnostnega potenciala na izvoru, varno končno 
odlaganje in odpravljanje neurejenih odlagališč ter 
drugih starih bremen. 

 Končno odlaganje odpadkov se zagotavlja na 
prostorsko racionalen način ob upoštevanju zahtev  za 
varstvo okolja in družbeni sprejemljivosti lokacije. 

 Ravnanje s komunalnimi odpadki se zagotavlja na treh 
ravneh, in sicer na lokalni, regijski oziroma medobčinski 
in državni. 

 Dopolnilno omrežje manjših centrov je predvsem 
posledica že obstoječih povezav in dopuščanja možnosti 
za različne ravni povezovanja lokalnih skupnosti za 
ravnanje z odpadki. 

 Na lokalni ravni se zagotavlja  izvajanje ločenega 
zbiranja komunalnih odpadkov na  izvoru; zbiranje in 
glede na naravne, prostorske, transportne – logistične 
in druge razmere, lahko tudi naknadno sortiranje, 
recikliranje in ponovno uporabo nekaterih ločeno 
zbranih frakcij odpadkov, trženje sekundarnih surovin 
in predelavo biološko razgradljivih odpadkov. 

 Na regijski oziroma medobčinski ravni se v okviru 

 zmanjšati količino 
odpadkov na 
prebivalca 

 zagotoviti 
kakovostne 
komunalne 
storitve za 
prebivalce in 
gospodarstvo po 
ustreznih, 
stroškovno 
učinkovitih cenah 

 osveščanje 
prebivalstva za 
zmanjšanje količin 
odpadkov 

 sodelovanje 
komunalnih 
podjetij in občin v 
regiji, oblikovanje 
standardov 

 specializacija za 
določene odpadke 

 gradnja in 
vzdrževanje 
odlagališč in s 
tem zagotovitev 
nujno 
potrebnega 
prostora za 
odlaganje 
odpadkov 

 sistem ločenega  
zbiranja 
odpadkov 

 opuščena 
možnost 
odlaganja 
nevarnih 
odpadkov 

 sanacija divjih 
odlagališč 

 reden odvoz 
kosovnih 
odpadkov, 
nevarnih 
odpadkov in 
zelenega  
odreza 

 ustrezna – 
racionalna in 
prostorsko 
utemeljena  
širitev odlagališč 
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odpadkov iz gospodinjstev v hišnih 
kompostnikih, v malih komunalnih 
kompostarnah na območjih poselitve z več 
kot 10 prebivalci/ha in več kot 500 
prebivalci ter prevzemanje in 
zagotavljanje biološke predelave na 
gosteje poseljenih in večjih območjih 

 rekonstrukcija in širitev obstoječih 
odlagališč, ki bodo obratovala do konca 
leta 2008 (še vedno aktualno – opomba 
BK)  

 izgradnja nove infrastrukture za obdelavo, 
predelavo in odstranjevanje odpadkov 
prioritetno kot regijskih centrov za 
ravnanje z odpadki in državnih naprav za 
termično obdelavo 

regijskih centrov za ravnanje z odpadki te naknadno 
sortira, zagotovi njihovo obdelavo in predelavo, 
recikliranje in ponovno uporabo ločeno zbranih frakcij 
odpadkov, trženje sekundarnih surovin, mehansko in 
biološko obdelanih razgradljivih odpadkov, pripravo 
odpadkov za termično obdelavo. 

 Centri drugega reda se lahko predvidijo, če  imajo 
zadostne kapacitete za celovito ravnanje z odpadki za 
določeno območje. Lahko pa prevzamejo tudi funkcijo 
centrov prvega reda, če  zagotovijo ravnanje z odpadki 
za celotno območje kot centri prvega reda in 
izpolnjujejo ostale opredeljene pogoje za center prvega 
reda. 

 S centri tretjega reda ali podcentri se pokriva manjša 
območja, ki imajo sama premajhno število prebivalcev 
za racionalno ravnanje z odpadki na daljših 
transportnih razdaljah, so pa homogena ali že trenutno 
z dolgoročnim izhodiščem samostojno ravnajo z 
odpadki. 

Gradbeni 
odpadki 

 vzpostavitev in delovanje učinkovitega 
sistema ravnanja z gradbenimi odpadki 
vključno z azbestnimi odpadki 

 registracija objektov in naprav, ki imajo 
vgrajenih več kot 1.000 kg materialov, ki 
vsebujejo šibko vezani azbest 

 zagotavljanje doslednega ločevanja 
azbestnih odpadkov od ostalih gradbenih 
odpadkov pri izvajanju gradbenih del  

 zagotavljanje odstranjevanja azbestnih 
odpadkov 
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6.2.3 ANALIZE IN USMERITVE 

6.2.3.1 Centri za ravnanje z odpadki (CERO) 

6.2.3.1.1 Povzetek stanja 
 
Osnovni cilji za področje ravnanja z odpadki se ravnajo po 5. in 6. akcijskem 
načrtu Evropske unije, ki predpostavlja, da poraba obnovljivih in 
neobnovljivih virov ne sme preseči zmogljivosti okolja [28].
 
 
Splošni trendi na področju ravnanja z odpadki so hiter razvoj sistemov ravnanja 
z odpadki in tehnologij zbiranja, predelave in odstranjevanja odpadkov. Ravnanje 
z odpadki teži k nultim količinam odpadkov (tako imenovani »zero waste«), ki 
vsebuje sočasno zmanjševanje količin odpadkov na izvoru in ponovno uporabo, 
snovno predelavo in reciklažo odpadkov. V snovno izrabo skupaj z recikliranjem 
naj bi usmerili vsaj 50% papirja/kartona, umetnih mas, kovin in stekla. V ta 
namen naj bi vzpostavili infrastrukturo za ločen zajem uporabnih frakcij, 
razvrščanje in varno končno oskrbo preostankov ter vzpostavili trg za reciklirane 
materiale. V Sloveniji je že zastavljenih nekaj instrumentov, ki so ciljno 
usmerjeni k izboljšanju oblik ravnanja z odpadki; to so vzpostavljanje sistemov 
ravnanja s posameznimi skupinami odpadkov (kot na primer odpadna embalaža, 
izrabljene avtomobilske gume, izrabljena motorna vozila, izrabljena elektro- in 
elektronska oprema, nekatere vrste odpadkov živalskega izvora, odpadna 
mineralna olja, kuhinjski odpadki, odpadna jedilna olja in drugo), takse za 
obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov in drugi finančni instrumenti 
(subvencije, ugodni krediti), predpisi ter standardi in podobno [24]. 
 
V celotnem sklopu ravnanja z odpadki in posledično v operativnem programu 
imajo komunalni odpadki vidno mesto zaradi značaja javnosti in najslabšega 
ravnanja glede na druge skupine odpadkov. 
 
V Sloveniji nastane letno okrog 170.000 ton odpadne embalaže, od tega okrog 
100.000 ton (60%) odpadne embalaže, ki je komunalni odpadek, in okrog 
70.000 ton odpadne embalaže, ki ni komunalni odpadek (40%). Od tega je 44% 
papirja, 15% plastike, 14% stekla, 14% lesa, 7% kovin, ostalih 6% so različni 
drugi materiali. Osnovni poudarek je na odstranjevanju odpadkov. Od zbranih 
komunalnih odpadkov, ki se jih zbere preko javnih služb, se približno 90% odloži 
na odlagališčih nenevarnih odpadkov, 10% pa gre v predelavo ali v druge načine 
odstranjevanja. Ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov je sicer približno 
četrtino, vendar vse ločeno zbrane frakcije zaradi različnih vzrokov niso oddane v 
predelavo oziroma po oceni se 15% ločeno zbranih frakcij še vedno odloži na 
odlagališčih. 
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Ločen zajem posameznih frakcij komunalnih odpadkov, ki jih je mogoče ob 
sprejemljivem strošku zajeti in predelati in jih lahko izrabimo ter je sestavni del 
celotnega sistema ravnanja s komunalnimi odpadki, je predmet posebnega 
operativnega programa, ravno tako pa tudi oskrba BIOO16 v oblikah posebnega 
kompostiranja ali kompostiranja BIOO v malih komunalnih kompostarnah. 
 
Pri snovni izrabi večjega dela ločeno zbranih frakcij je treba upoštevati 
naslednje: 
 V procesu recikliranja je mogoče sekundarno surovino uporabiti le v 

omejenem deležu. 
 V procesu snovne izrabe sekundarne surovine za izdelavo drugega proizvoda 

bo ta po izteku življenjske dobe v večini primerov postal odpadek, primeren 
samo za končno oskrbo: z recikliranjem oziroma snovno izrabo čas (končne) 
odstranitve premaknemo za nekaj predelovalnih ciklov, prihranek naravnih 
virov v danem časovnem obdobju je enak zmanjšanju količine nastalih 
odpadkov in je v neposredni povezavi s številom ciklov snovne izrabe in 
obratno sorazmeren trajnosti proizvoda, izdelanega z uporabo sekundarnih 
surovin. 

 Pri postopkih dodatnega razvrščanja, čiščenja, pri pripravi vložka in pri sami 
snovni izrabi ločeno zbranih frakcij nastajajo odpadki. Izrabiti je mogoče le 
del ločeno zbranih frakcij, kar velja tudi za kompostiranje. 

 S postopki snovne izrabe lahko prihranimo primarno energijo, vendar pogosto 
nastaja več nevarnih snovi v primerjavi z uporabo primarnih surovin ali 
nekaterih oblik končne oskrbe, kar zahteva posebne tehnične ukrepe za 
preprečevanje vplivov na okolje. 

 
Tehnično je mogoče izrabiti skoraj vse frakcije odpadkov, po ekonomski logiki pa 
bistveno manj [29].

                                                 
16 BIOO komunalni odpadki: odpadni papir, lepenka in tekstil, odpadki iz zelene biomase in naravnega lesa, ki 
nastanejo kot odpadki iz vrtov ter parkov, odpadki pri 
predelavi rastlin, ki ni namenjena prehrani, odpadna hrana in organski odpadki, ki nastanejo pri proizvodnji ali 
pripravi hrane (kompostirni odpadki iz gospodinjstev, menz in restavracij, kuhinjski odpadki, kompostirni 
odpadki, ki nastajajo pri pripravi hrane rastlinskega izvora, pri pripravi in predelavi mesa, rib in drugih živil 
živalskega izvora), odpadki iz obdelave in predelave lesa ter drugi odpadki iz lesa lubja, plute in slame. 
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Namen prostorske razmestitve območij za ravnanje z odpadki je usmeritev za 
medobčinsko povezovanje, končne razmejitve med območji pa so lahko 
dogovorne. Usmeritve za prostorsko razmejitev so za komunalne odpadke 
količine odpadkov oziroma število prebivalcev, transportne poti, stanje 
organiziranosti na terenu, upoštevanje že obstoječih medobčinskih povezav in 
dopuščanje možnosti za različne ravni povezovanja lokalnih skupnosti. 
 
V CERO poteka ločeno zbiranje odpadkov, ki jih nato del reciklirajo, del odložijo 
na deponijo, del pa lahko tudi sežgejo. Z reciklažo postane odpadni material 
primeren za ponovno snovno izrabo, seveda pa mora zadostiti vrsti tehničnih, 
okoljskih in ekonomskih kriterijev. Za frakcije, ki niso zbrane in pripravljene 
natančno po zahtevah naročnika ter tudi za nekatere druge frakcije (npr. steklo) 
je težko najti trg za snovno izrabo; problem predstavljajo količine posameznih 
frakcij, ki jih je možno zbrati. 
 
Z ločenim zbiranjem odpadkov se veča njihova izraba in vzporedno manjša 
količina odloženih odpadkov. Po strateškem planu in dosedanjih izkušnjah ločeno 
zbiranje odpadkov v Sloveniji poteka na več ravneh. Na lokalni ravni, ki zajema 
od 55.000 do 90.000 ljudi, poteka zbiranje odpadkov glede na naravne,  
prostorske, transportne – logistične in druge razmere. Po potrebi lahko sledi tudi 
naknadno sortiranje, recikliranje in ponovna uporaba nekaterih ločeno zbranih 
frakcij odpadkov. Sekundarne surovin in predelava biološko razgradljivih 
odpadkov se načeloma trži. Na manjših območjih, ki imajo sama premajhno 
število prebivalcev za ekonomsko racionalno ravnanje z odpadki, so pa 
homogena, na daljših transportnih razdaljah ali pa z že izdelanimi dolgoročnimi 
izhodišči za ravnanje z odpadki, so načrtovani še centri tretjega reda ali 
podcentri. 
 
Če ima zaokroženo območje zadostne kapacitete za celovito ravnanje z odpadki 
in zajema več kot 90.000 ljudi, se lahko dodatno predvidi tudi regijski center za 
ravnanje z odpadki, kamor se nato prepeljejo odpadki, zbrani v lokalnih centrih. 
V regijskih centrih se odpadki po potrebi ponovno sortirajo, obdelajo ali predelajo 
in reciklirajo. Prav tako tudi na tej stopnji poteka trženje sekundarnih surovin in 
predelanih bioloških odpadkov. Na območjih z manj kot 90.000 prebivalcev 
prevzema lokalni center vlogo regionalnega. Regionalni centri se povezujejo z 
nadregionalnimi ali državnimi centri za ravnanje z odpadki in morajo, poleg 
sortiranja, predelave in odlaganja odpadkov, zagotoviti tudi sežig dela odpadkov, 
ki ga ni mogoče predelati. 
 
V Sloveniji je predvidenih 12 Centrov za ravnanje z odpadki: 
 CERO Gorenjska (območje regijskega centra Gorenjske) 
 CEGOR z Mestno občino Maribor in okoliškimi občinami (območje regijskega 

centra Zgornje Podravje) 
 CEROC, center za ravnanje z odpadki Celje (Spodnje Savinjsko območje 

regijskega centra) 
 CEROSP- Center za ravnanje z odpadki Gaje v Spuhlji (območje Spodnjega 

Podravja) 
 Herod – center za ravnanje z odpadki Dolenjske 
 PREGO Nova Gorica (območje regijskega centra Severne Primorske) 
 GOJUP – center za ravnanje z odpadki Južne Primorske 
 CEROZ – Center za ravnanje z odpadki Zasavje 
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 CEROP - Center za ravnanje z odpadki Puconci (območje regijskega centra 
Pomurje) 

 Program ravnanja s komunalnimi odpadki Ljubljana 
 CEROSK – Center za ravnanje z odpadki Slovenske Konjice 
 KOCEROD – Koroški center za ravnanje z odpadki [21] 
 
Center za ravnanje z odpadki v Celju in predvideni center za ravnanje z odpadki 
v LUR sta nadregionalnega pomena, saj bo v obeh možen sežig oziroma termična 
obdelava odpadkov. V LUR je objekt za termično obdelavo odpadkov v fazi 
načrtovanja in iskanja primerne lokacije. 
 

 
 
Slika 28: Zasnova območij regionalnih centrov ali centrov prvega reda [28] 
 
V Sloveniji je vse več zbirnih centrov za zbrane odpadke, več je tudi podjetij, ki 
se ukvarjajo s predelavo posameznih frakcij. Specializirana podjetja za ravnanje 
z odpadki so opremljena s sortirnicami, predvsem za ročno razvrščanje ločeno 
zbranih frakcij, nekatera pa tudi z mehansko-ročno sortirnico. Zmogljivost 
posamezne sortirnice je med 20.000 in 30.000 tonami letno. Primer sortirnice je 
podjetje za zbiranje in predelavo kovin Dinos. Podrobnosti o frakcijah zbranih 
odpadkov, načinu zbiranja in predelavi so v Operativnem programu 
odstranjevanja odpadkov [24]. 
 
V LUR trenutno obratuje več odlagališč komunalnih odpadkov. Na deponijo Barje 
v Mestni občini Ljubljana odlagajo odpadke Mestna občina Ljubljana, občine 
Moravče, Lukovica, Dol pri Ljubljani, Domžale, Mengeš, Trzin, Vodice, Medvode, 
Dobrova-Polhov Gradec, Horjul, Borovnica, Brezovica, Ig in Škofljica. Na deponijo 
Špaja dolina v občini Grosuplje odlagajo komunalne odpadke občine Grosuplje, 
Dobrepolje in Ivančna Gorica. Občine Šmartno pri Litiji, Vrhnika, Logatec in Log-
Dragomer odlagajo na deponijo Ostri Vrh v Občini Logatec, občini Kamnik in 
Komenda pa na deponiji Suhadole v občini Komenda. Le občina Litija odlaga 
odpadke izven območja LUR, in sicer na deponiji v Hrastniku. Deponije Barje, 
Špaja dolina, Ostri Vrh in Suhadole so že medobčinski/regijski centri z 
organiziranim ločenim zbiranjem odpadkov. Na deponiji Barje tako npr. v letu 
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2007 beležijo za 47,3 % več ločeno zbranih odpadkov in za 3,5 % višjo snovno 
izrabo odpadkov kot leto poprej (preglednica 17). Rezultat je posledica več 
ločeno zbranega papirja, stekla in embalaže ter lesa in odpadnega sadja ter 
zelenjave. 
 
Obstoječe in predvideno stanje na območju, ki ga pokriva Snaga Ljubljana, je 
povzeto po njenem poslovnem načrtu za leto 2008 in 2009. Na območju že 
poteka ločeno zbiranje odpadkov, vendar se zavzemajo še za povečanje ločeno 
zbranih frakcij odpadkov, predvsem z informiranjem in osveščanjem prebivalcev. 
Povečati želijo tudi količine izločenih odpadkov na deponijskih poljih in  
nadaljevati izgradnjo objektov za predelavo 
odpadkov v nadregionalnem centru za ravnanje z odpadki na Barju s celotno 
letno zmogljivostjo 142.000 ton letno, ki naj bi zaživel do leta 2015 in je delno že 
zgrajen. V celoti bo vseboval objekte mehanske separacije mešanih 
gospodinjskih odpadkov, separacije kosovnih odpadkov in proizvodnje 
sekundarnega goriva, objekte anaerobne fermentacije ločeno zbranih organskih 
biorazgradljivih odpadkov in aerobne stabilizacije organskega produkta 
anaerobne fermentacije s proizvodnjo komposta, objekte anaerobne fermentacije 
biorazgradljive frakcije iz mešanih gospodinjskih odpadkov, sušenje digestata in 
izkoriščanje energije bioplina ter infrastrukturne objekte. Z izgradnjo vseh 
objektov naj bi bila rešena vsa problematika ravnanja z mešanimi komunalnimi 
odpadki in ločeno zbranimi odpadki, ki vsebujejo biorazgradljive snovi. Predelalo 
naj bi se 96.000 ton mešanih gospodinjskih odpadkov na leto, ki ostanejo po 
ločenem zbiranju sekundarnih surovin in biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov, 
okoli 20.000 ton odpadkov iz proizvodnje, obrtnih in storitvenih dejavnosti, okoli 
9.000 ton kosovnih odpadkov iz gospodinjstev in okoli 17.000 ton ločeno zbranih 
biorazgradljivih zelenih odpadkov. Lokalne skupnosti so dolžne zagotoviti 
zbiranje odpadkov v zbirnih centrih, ki jih Snaga gradi od leta 2008, in sicer po 
enega na občino. V mestni občini Ljubljana gradijo podzemne zbiralnice 
odpadkov. Na deponiji Barje gradijo tudi čistilno napravo za čiščenje izcednih vod 
iz odlagalnih polj in čiščenje odpadnih vod iz predelave odpadkov [30].
 
 

6.2.3.1.2 Predlog prihodnje organizacije in ravnanja 
 
V LUR je še vedno dokaj neurejeno odlaganje odpadkov, saj občine in komunalna 
podjetja še preslabo sodelujejo med seboj. V prihodnosti naj bi se s pomočjo 
mreže centrov za ravnanje z odpadki bolj povezali. Po celotni regiji naj bi bila 
razdeljena tudi predelava posameznih vrst odpadkov. Za slabšo povezanost je 
kriva tudi neenakomerna komunalna razvitost občin v LUR. Z dograditvijo 
manjkajočih čistilnih naprav, kanalizacije, vodovodov, ureditvijo deponij se bodo 
občine počasi izenačile med seboj in bolj sodelovale. 
 
V prihodnosti lahko pride do zapletov predvsem pri odpiranju novih deponij 
(Vrhnika, Litija) in pri uvajanju strožjega ločevanja odpadkov (nujne dobro 
ločene frakcije za predelavo ali sežig). Ljudi bi bilo treba na različne načine 
spodbujati k manjši proizvodnji odpadkov ter jih hkrati opozarjati na koristnost 
ločevanja odpadkov. Vestno ločevanje odpadkov bo pripomoglo k zmanjšanju 
odloženih odpadkov. Preglednica 17 prikazuje večanje količine ločeno zbranih 
odpadkov na deponiji Barje od leta 2006 do leta 2009. 
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Preglednica 17: Količine ločeno zbranih odpadkov [30] 

Kazalniki Načrt 
2009 

Načrt 
2008 

Ocena 
2007 Leto 2006 Indeks 

2009/2008 2008/2007 
Zbiranje in 
prevoz 
(Snaga 
d.o.o., 
ostali) v 
tonah 

207.602 204.859 202.486 198.065 101,3 101,2 

Ločeno 
zbrani (tone) 

26.485 23.782 21.457 15.275 111,4 110,8 

Ločeno 
zbrani (%) 

12,8 11,6 10,6 7,7 110,3 109,4 

Snovna 
izraba 
odpadkov 
(%) 

15,6 14,4 13,3 10,0 108,3 108,3 

 
 
Hierarhija ločenega zbiranja odpadkov je prikazana v preglednici 18. 
 
Preglednica 18: Hierarhija ločenega zbiranja odpadkov 
 
KOŠI ZA LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV 

                                OBČANI SAMI ODNAŠAJO IN RAZVRŠČAJO V USTREZNE POSODE 
ZBIRALNICE (NASELJA, ČETRTI, KS) 

                               JAVNI ODVOZ ODPADKOV (PO CESTI) 
ZBIRNI CENTRI – CERO (LOKALNO -MEDOBČINSKO, REGIONALNO) 

                               JAVNI ODVOZ ODPADKOV (PO CESTI/ŽELEZNICI) 
ZBIRNI CENTER BARJE – CERO (NADREGIONALNO) 

                               JAVNI ODVOZ ODPADKOV (PO CESTI/ŽELEZNICI)  OBRAT ZA 
TERMIČNO IZRABO - SEŽIGALNICA 

 
 
Obstoječa odlagališča, transport odpadkov ter možne spremembe so prikazane 
na sliki 29. 
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Slika 29: Obstoječa odlagališča, transport odpadkov ter možne spremembe 
 
 
Obstoječa deponija Barje postane regijska deponija z nadregionalnim centrom za 
ravnanje z odpadki. Nanjo se vežejo vse ostale medobčinske deponije v LUR. 
Odpadki iz Barja se predelajo za ponovno uporabo ali pa odpeljejo v sežigalnico. 
 
Obstoječa deponija Ostri vrh pri Logatcu se postopno zapre, njena dejavnost pa 
se preusmeri na novo deponijo pri Vrhniki17. V Logatcu lahko še vedno obratuje 
zbirni center brez deponije. Namesto nove deponije v Vrhniki se lahko odvoz 
odpadkov iz Ostrega vrha preusmeri na deponijo Globoko pri Trebnjem, ki pa je 
izven območja LUR. Globoko pri Trebnjem bi bilo tako potrebno dodatno 
priključiti k nadregionalnemu centru za ravnanje z odpadki na Barju. 
 
Deponija Suhadole v Komendi se prestrukturira v regijsko deponijo odpadkov. 
 
Nova deponija se predvidi tudi v Litiji, ki trenutno odvaža svoje odpadke na 
regijsko deponijo v Hrastnik. Na novo deponijo bi nato odlagala odpadke tudi 
občina Šmartno pri Litiji, ki trenutno odlaga odpadke na deponiji Ostri vrh. 
Globoko pri Trebnjem in Litija tako postaneta konkurenčni odlagališči? 
 
Deponija Špaja dolina se prestrukturira v regijsko - medobčinsko deponijo. 

                                                 
17 Na delovnem sestanku z občino Vrhnika je bil izražen interes po deponiji in centru za 
ravnanje z odpadki. V občini Vrhnika je že daljša tradicija učinkovitega zbiranja in 
ločevanja odpadkov. 
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Slika 30: Nova organizacija odlagališč in transportnih poti 
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6.2.3.2 Obrat za toplotno izrabo odpadkov (sežigalnica) 
 

6.2.3.2.1 Nekatera izhodišča in razlogi za sežigalnico 
 
V evropskih državah so dolžni zagotoviti, da skupnost kot celota in tudi vsaka 
posamezna država poskrbi, da je v primeru odstranjevanja odpadkov 
samozadostna in da se odpadki predelujejo oz. odstranjujejo čim bližje mestu 
nastanka ter da ima predelava prednost pred odstranjevanjem. 
 
Direktiva o sežigu odpadkov (2000/76/ES) pokriva sežig nevarnih in nenevarnih 
odpadkov ter tudi sežigalnice komunalnih odpadkov. Ključne obveze direktive so 
preprečitev oziroma zmanjšanje možnih negativnih učinkov na okolje zaradi 
sežiganja in sosežiganja odpadkov, strožji obratovalni pogoji in tehnične zahteve, 
postavitev mejnih emisijskih vrednosti za sežigalnice in naprave za sosežig, 
postavitev pogojev za odvajanje odpadnih vod iz čiščenja dimnih plinov, 
izboljšanje dostopa javnosti do informacij in sodelovanja v postopku 
dovoljevanja. 
 
Med štirimi osnovnimi cilji varstva okolja na področju ravnanja z odpadki sta tudi 
povečanje snovne in energetske izrabe odpadkov, kar hkrati zmanjšuje emisije 
TGP. V Strategiji prostorskega razvoja Slovenije so predvidena dva ali trije 
objekti za termično obdelavo odpadkov.  
 
Ravnanje z odpadki teži k cim večjemu zmanjšanju količine odloženih odpadkov. 
Odpadke, ki jih ni možno reciklirati ali pa kompostirati, jih navadno odložijo na 
deponijo nenevarnih odpadkov. Med njimi so tudi biološki odpadki, za katere so 
potrebne specifične obdelovalne tehnologije. To so odpadki živalskega izvora (1. 
kategorije, 2. kategorije, odpadki z visokim tveganjem, perno-kostna moka, 
mesno-kostna moka in živalske maščobe, ostanki hrane v mednarodnem 
potniškem prometu, za katere se zahteva termična obdelava na 900°C). Med 
takšne odpadke spadajo tudi kuhinjski odpadki (odpadki 3. kategorije). Zanje je 
dovoljena biološka (aerobna ali anaerobna) obdelava pri 700°C. Za takšne 
odpadke se zahteva termična obdelava v sežigalnici. V sežigalnici pa lahko 
sežgemo tudi bolnišnične in zdravstvene odpadke (90% komunalnim podobnih 
odpadkov, 5% infektivnih odpadkov, 1% patoloških odpadkov, 1% 
farmacevtskih, 1% kemičnih odpadkov, 1% ločeno zbranih odpadkov). Poleg teh 
odpadkov se sežigajo še blata iz čistilnih naprav in del odpadne embalaže, ki ni 
komunalni odpadek (po operativnem programu ravnanja z odpadno embalažo). 
 
S sežigom odpadkov, ki imajo primerno kalorično vrednost, se zmanjšajo emisije 
toplogrednih plinov (CH4 in CO2), ki se na odlagališčih sproščajo ob razpadu 
BIOO. Za ta del odpadkov je bilanca emisij toplogrednih plinov pri sežigu 
ugodna, saj se sproščajo samo emisije CO2, podobno kot pri sežigu fosilnih goriv. 
Pri tem je treba upoštevati, da tudi pri kompostiranju, mehansko-biološki 
obdelavi in stabilizaciji nastajajo emisije CO2. Prednost pred odlaganjem je tudi v 
tem, da na odlagališču ni nikoli mogoče zajeti vseh količin odlagališčnega plina. S 
sežigom se uničijo škodljive učinkovine ter zmanjša prostornina odpadkov. 
Ostane tako le pepel, ki se ob ustrezni kontroli, odloži na deponijo ali uporabi kot 
hranilo za gojenje neužitnih rastlin. 
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Med sežigom se sprošča toplotna energija, ki se uporabi za proizvodnjo elektrike 
ali segrevanje vode - vročevodno omrežje. Namesto odvajanja toplote v 
vročevodno omrežje se lahko oddaja tudi kot industrijska para.  
 
V sežigalnici poteka sežig posameznih, natančno ločenih frakcij odpadkov, kar 
zagotavlja stalno, neprekinjeno delovanje peči in posledično proizvodno energije. 
Odpadke je zato treba pred sežigom natančno  na posamezne frakcije. Ker zgolj 
ločevanje v otokih za ločeno zbiranje odpadkov in nato v regijskih centrih za 
ravnanje z odpadki ne ustreza popolnoma, je treba pred sežigom odpadke 
prepeljati še v nadregionalni center za ravnanje z odpadki, v primeru LUR, na 
deponijo Barje, kjer ostanek nepredelanih odpadkov dokončno ločijo in odpeljejo 
v sežigalnico. Ker pomeni transport odpadkov med nadregionalnim centrom za 
ločevanje odpadkov in sežigalnico dodatno porabo goriva, obremenjevanje 
infrastrukture in promet ter porabo časa, je bolje, da sta oba objekta čim bližje 
drug drugemu. Najprimerneje bi bilo, če  bi objekta stala na isti lokaciji. Ker v 
LUR v sedanjih okoliščinah to ni racionalno/ustrezno, bi bilo ustrezneje prevoz 
odpadkov preusmeriti na železnico, kar predpostavlja tudi Strategija 
prostorskega razvoja Slovenije [31].
 
 
V sežigalnici se lahko termično obdela tudi blato iz komunalnih čistilnih naprav 
(slika 31). V Sloveniji je količina tovrstnih odpadkov okoli 8.800 t letno izraženo 
kot suha snov. Problem ravnanja z blatom bo postal večji z implementacijo 
predpisov na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod. Te vrste odpadkov so 
podvržene praktično enakemu razkroju in s praktično enakimi produkti kot trdni 
BIOO, le da vsebujejo snovi, ki zahtevajo termično obdelavo za preprečitev 
škodljivih učinkov (različni strupi, zdravila, težke kovine, mikroorganizmi). Sedaj 
se blato čistilnih naprav odlaga na deponijah nenevarnih odpadkov, kjer 
predstavlja okrog 10% količin letno odloženih odpadkov in s tem še dodatno 
zmanjšuje razpoložljive odlagalne kapacitete.  
 

6.2.3.2.2 Lokacija  
 
Študija možnih lokacij za postavitev objekta za termično obdelavo odpadkov na 
območju Mestne občine Ljubljana je analizirala več lokacij – glej sliko 32 [31]. Pri 
ustreznosti lokacije so upoštevali več izhodišč (parametrov): velikost lokacije, 
prednost mikrolokacije (lokacije izven vodovarstvenih območij virov pitne vode, 
lokacije na ravninah, ki so normalno prevetrene, odmik od stanovanjskih naselij), 
možnost dovoza goriva s tovornimi vozili ali po železnici, možnost priklopa na 
daljinsko ogrevanje, možnost odvoda električne energije, možnost odvoda 
industrijske pare, oskrba s hladilno in tehnološko vodo, možnost priključitve na 
zemeljski plin, odvoz odpadnih produktov, dovoz surovin čiščenja dimnih plinov 
ter ekonomski vidik. Glede na bližino obstoječega energetskega objekta TE-TOL, 
bližino vročevodnega omrežja, dobro dostopnost, možnost transporta z železnico, 
dobre ekonomske kazalce (manjši stroški ureditve in delovanja ter večji prihodki, 
ustrezna velikost parcele – 20.000 m²), je bila lokacija na Letališki cesti pri TE-
TOL najbolje ocenjena [31].  
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Slika 31: Preglednica obstoječih in načrtovanih čistilnih naprav 
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Slika 32: Obravnavane lokacije za ureditev sežigalnice odpadkov na območju 
MOL [31] 
 
Odpadke za sežig bi po cestah ali po železnici prepeljali v nadregionalni center za 
ravnanje z odpadki Barje (slika 33), kjer bi jih dokončno ločili na čiste frakcije. 
Na Barje bodo lahko pripeljali tudi ustrezno ločene odpadke iz CERO izven LUR 
(Primorska, Dolenjska, Gorenjska) z namenom sežiga. Z deponije na Barju bi 
ustrezno ločene frakcije odpeljali v sežigalnico ob TE-TOL. Transport med 
deponijo Barje in sežigalnico bi potekal po cesti ali po železnici. Glede na 
neposredno bližino železnice, prihranjen čas, manjše obremenjevanje prometa, 
manjšo porabo goriva, manj hrupa in izpušnih plinov, bi bilo smotrno odpadke 
prevažati z vlakom. 
 
V Mestni občini Ljubljana se javnost upira postavitvi sežigalnice na vseh 
obravnavanih lokacijah. Potrebno bi jim bilo znova in bolj premišljeno 
predstaviti projekt. Največji potencial oziroma koristnost sežigalnice, ki ga je 
treba poudarjati, je zmanjšanje količine odpadkov na odlagališčih z zmanjšanjem 
emisij toplogrednih plinov ter dodatni vir električne energije in toplote. Slabe 
strani sežiganja pa obvladovati z nadzorom sprejema odpadkov v sežig in 
tehnološkimi kakovostnimi rešitvami (izjemnostmi; NRT – najboljše razpoložljive 
tehnike v pravem pomenu besede, ne zgolj formalno skladno z BREF oziroma 
IPPC Direktivo). Na področju termične obdelave odpadkov bo treba raziskati 
možnosti izrabe končnega produkta sežiga, pepela. Natančno in učinkovito 
ločevanje frakcij so eden glavnih argumentov za obvladovanje postopka sežiga, 
kar je lahko izhodišče za razpravo in udeležbo zainteresiranih pri odločanju o 
ureditvi obrata. 
 
 

 
 
 



 

 
170 

Slika 33: Organizacija transporta odpadkov na Barje  
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6.2.3.3 Gradbeni odpadki 

6.2.3.3.1 Stanje in trendi 
 
V preteklosti so del gradbenih odpadkov, kot npr. mešan gradbeni drobir, 
pogosto šteli med komunalne odpadke, zato mnogi viri, ki prikazujejo 
količine gradbenih odpadkov, niso popolni [24]. Gradbeni odpadki so: 
 Beton 17 01 01 
 Opeka 17 09 04 
 Ploščice, keramika, strešna opeka17 01 03 
 Mešanice betona, opeke, ploščic in keramike, ki niso zajete v 17 01 0617 01 

07 
 Bitumenske mešanice, ki niso zajete v 17 03 0117 03 026. 
 Zemlja in kamenje17 05 047. 
 Zemeljski izkopi, ki niso zajeti v 17 05 0717 05 06 
 Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki ni zajet v 17 05 0717 05 08 
 Gradbeni materiali na osnovi gipsa, ki niso zajeti v 17 08 0117 08 02 
 Mešani gradbeni odpadki in odpadki pri rušenju objektov, ki niso zajeti v 17 

09 01, 17 09 02, 17 09 0317 09 04 
 Odpadni gramoz in drobir, ki ne vsebujeta nevarnih snovi 01 04 08 
 Odpadni peski in gline 01 04 09 
 Prašni in praškasti odpadki, ki niso zajeti v 01 04 0701 04 10 
 Odpadna skorja in pluta 03 01 01 
 Žagovina, oblanci, sekanci, odrezki, odpadni les, delci plošč in furnir, ki niso 

zajeti v 03 01 0403 01 0516 
 Lubje in les 03 03 01 
 Odpadne neuporabljene livarske forme in jedra, ki niso zajete v 10 09 0510 

09 06 
 Odpadne uporabljene livarske forme in jedra, ki niso zajete v 10 09 0710 09 

08 
 Zavržene forme10 12 06 
 Odpadna keramika, opeke, ploščice in gradbeni izdelki (po toplotni obdelavi) 

10 12 08 
 Drugi delci in prah 10 13 06 
 Odpadki iz proizvodnje sestavljenih materialov (kompozitov) na cementni 

osnovi, ki niso zajeti v 10 13 09 in 10 13 1010 13 11 
 Plastika in gume10 13 14 
 Minerali, kot je kamenje 19 12 09 
 
Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke oddajo 
zbiralcu gradbenih odpadkov. Iz dokazil o naročilu prevzema gradbenih odpadkov 
mora biti razvidna vrsta gradbenih odpadkov, predvidena količina nastajanja 
gradbenih odpadkov ter naslov gradbišča z navedbo pripadajočega gradbenega 
dovoljenja, na katerega se nanaša prevzem gradbenih odpadkov. 
 
Zbiralec gradbenih odpadkov mora imeti sredstva in opremo ter objekte in 
naprave za zbiranje gradbenih odpadkov, ki izpolnjujejo tehnične in druge 
predpisane pogoje in ima zagotovljene možnosti ponovne uporabe ali 
odstranjevanja zbranih gradbenih odpadkov. 
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Zbiralec gradbenih odpadkov mora imeti tudi načrt zbiranja gradbenih odpadkov, 
ki mora vsebovati naslednje podatke: območje zbiranja odpadkov, vrste 
gradbenih odpadkov, ki se bodo zbirali, število in lokacijo zbirnih centrov, 
predvidena letna količina zbranih gradbenih odpadkov in letno količino ločenih po 
načinu ponovne uporabe ali odstranjevanja, vrsto in zmogljivost sredstev in 
opreme za zbiranje, zmogljivost zbirnih centrov, način začasnega skladiščenja in 
razvrščanja ali drugih aktivnosti v zvezi gradbenimi odpadki, okoljevarstvene 
ukrepe za preprečitev nenadzorovanih vplivov na okolje pri ravnanju z 
gradbenimi odpadki. 
 
Zbiralec gradbenih odpadkov, ki je hkrati tudi predelovalec ali odstranjevalec 
gradbenih odpadkov, mora v načrt dela vključiti še zahteve po vrsti in količini 
gradbenih odpadkov, za katera zagotavlja recikliranje, predviden način uporabe 
gradbenih materialov pridobljenih z recikliranjem gradbenih odpadkov, razloge za 
odstranjevanje gradbenih odpadkov, če  se jih odstranjuje neposredno, brez 
predelave, način ter mesto odstranjevanja ostankov gradbenih odpadkov, 
usmeritve iz operativnega programa varstva okolja na področju ravnanja z 
gradbenimi odpadki v zvezi s predvidenimi načini ter količinami predelave. 
 
Zbiralec gradbenih odpadkov mora imeti najmanj en zbirni center za najmanj 
eno vrsto gradbenih odpadkov. 
 
Zbirni center mora biti urejen tako, da pri sprejemanju, začasnem skladiščenju 
ali razvrščanju zbranih gradbenih odpadkov ali pri njihovi oddaji v predelavo ali 
odstranjevanje ne prihaja do onesnaženja okolja. 
 
V Sloveniji obstaja več podjetij, ki zbirajo določeno vrsto gradbenih odpadkov in 
jih nato oddajo naprej v predelavo ali pa jih predelajo same in nato prodajajo kot 
sekundarno surovino. Primer podjetja, ki zbira in predeluje gradbene odpadke je 
CPM, d.d. [32]. Delovanje obstoječih podjetij za zbiranje in predelavo gradbenih 
odpadkov so lahko v pomoč pri načrtovanju in izgradnji novih zbiralnic in obratov 
za predelavo gradbenih odpadkov v LUR. 
 
Gradbene odpadke, zbrane in ločene v posamezne frakcije, je možno predelati in 
ponovno uporabiti za različne namene: 
 polnjenje depresij 
 sanacije kamnolomov, gramoznic 
 urejanje terena deponij 
 kot zastirko deponij 
 za tamponsko plast za gradnjo cest 
 lesni odpad, ki nastane pri čiščenju zemljišč in gozdov (veje, debla), pri 

obdelavi stavbnega lesa in pri rušenju starih stavb lahko zmeljemo ter 
uporabimo kot gorivo, posipni material, za kompostiranje, za živalsko steljo 

 asfalt (odstranjevanje zgornje plasti stare asfaltirane ceste); zmešamo z 
novim asfaltom za nove ceste, asfaltne mešanice za nasipni material za poti 
in ceste, v proizvodnji strešne kritine 

 stari beton in guma - recikliranje dobrih polnilnih/nasipnih materialov 
 odpadni gradbeni material, ki nastaja pri rekonstrukcijah mostov, njihovem 

popravilu, pri rekonstrukciji cest in rušitvi stavb - recikliranje v agregat za 
proizvodnjo betona ali pa uporaba za posipne kamene materiale 

 odpadni mavec - predelava in vključitev v izdelavo novih sten zgradb, v 
proizvodnjo gnojil 
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Ker je v LUR (v Mestni občini Ljubljana še posebej) veliko novogradenj, nastaja 
velika količina gradbenih odpadkov. V Sloveniji naj bi bilo okoli 3-5 milijonov m3 
gradbenih odpadkov [33]. Poleg obstoječih novogradenj so v načrtovanju ali 
izgradnji številni veliki objekti (stadion, potniški terminal), zaradi katerih bo 
nastalo še več gradbenih odpadkov (slika 34). 11,6 % odpadkov v LUR-u 
zavzemajo kosovni odpadki, gradbeni odpadki in odpadki za predelavo. Večino 
teh odpadkov odložijo na deponijo Barje, s čimer se le še zmanjšuje 
razpoložljivost deponije, hkrati pa zanemari možnost sekundarne izrabe 
nekaterih gradbenih odpadkov.  
 

6.2.3.3.2 Nekatere možne lokacije obratov 
 
V LUR je treba urediti več specializiranih obratov za gradbene odpadke, kjer bi te 
ustrezno ločeno zbirali in pripravili za ponovno uporabo. Večji del gradbenih 
odpadkov bi moral predelati obrat sam ali pa bi se povezala podjetja, ki 
predelujejo posamezne vrste gradbenih odpadkov. Hkrati bi bilo treba zagotoviti 
izrabo predelanih gradbenih odpadkov s prodajo ali uporabo pri gradnji in obnovi. 
Prostorske možnosti za postavitev obrata(ov) za zbiranje in predelavo gradbenih 
odpadkov so vsaj naslednje tri (te in ostale bi bilo treba podrobneje preveriti v 
postopku nadaljnjega načrtovanja) – slike 36, 37, 38, 39: 
 kamnolom Orehovica-Novco 
 sanacija obstoječega odlagališča Log-Dragomer 
 kamnolom Verd pri Vrhniki 
 
Vse tri lokacije so že degradirana območja. Prestrukturiranje v obrate za 
predelavo gradbenih odpadkov bi bilo manjši poseg v prostor kot pa 
izgradnja obrata na "še nedotaknjenem" območju. Vsa tri območja imajo dobro 
cestno povezavo. Kamnoloma sta delno zakrita z naravno prepreko. Na območju 
Orehovice je s planom določeno območje za odlaganje odpadkov. Vsa tri obrata 
bi bila namenjena zbiranju in predelavi odpadkov, lahko tudi specifičnih. Vrsto 
odpadkov, ki bi jo predeloval posamezen obrat, se lahko določi na več načinov. 
Primer delitve glede na podobnost materialov in posledično podoben način 
predelave, je naslednji: 
 
 Beton 17 01 01 
 Opeka 17 09 04 
 Ploščice, keramika, strešna opeka 17 01 03 
 Mešanice betona, opeke, ploščic in keramike, ki niso zajete v 17 01 0617 01 

07 
 Bitumenske mešanice, ki niso zajete v 17 03 0117 03 026. 
 Asfalt 
 Zemlja in kamenje 17 05 047. 
 Zemeljski izkopi, ki niso zajeti v 17 05 0717 05 06 
 Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki ni zajet v 17 05 0717 05 08 
 Gradbeni materiali na osnovi gipsa, ki niso zajeti v 17 08 0117 08 02 
 Mešani gradbeni odpadki in odpadki pri rušenju objektov, ki niso zajeti v 17 

09 01, 17 09 02, 17 09 0317 09 04 
 Odpadni gramoz in drobir, ki ne vsebujeta nevarnih snovi01 04 08 
 Odpadni peski in gline01 04 09 
 Prašni in praškasti odpadki, ki niso zajeti v 01 04 0701 04 10 
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 Odpadna skorja in pluta 03 01 01 
 Žagovina, oblanci, sekanci, odrezki, odpadni les, delci plošč in furnir, ki niso 

zajeti v 03 01 0403 01 0516 
 Lubje in les 03 03 01 
 Odpadne neuporabljene livarske forme in jedra, ki niso zajete v 10 09 0510 

09 06 
 Odpadne uporabljene livarske forme in jedra, ki niso zajete v 10 09 0710 09 

08 
 Zavržene forme 10 12 06 
 Odpadna keramika, opeke, ploščice in gradbeni izdelki (po toplotni 

obdelavi)10 12 08 
 Drugi delci in prah10 13 06 
 Odpadki iz proizvodnje sestavljenih materialov (kompozitov) na cementni 

osnovi, ki niso zajeti v 10 13 09 in 10 13 1010 13 11 
 Plastika in gume 10 13 14 
 Minerali, kot je kamenje 19 12 09 
 Steklo 
 Nevarni gradbeni odpadki 
 

 PREDELAVA V 
VERDU 

 PREDELAVA V HRUŠEVICI  

 PREDELAVA V LOG-
DRAGOMERJU 

 SAMO ZBIRANJE, 
PREDELAVA V 
SPECIALIZIRANEM  
PODJETJU  

 
 
 
 
 

 
 
Slika 34: Količina gradbenih odpadkov v Sloveniji po letih 
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Slika 35: Količina odloženih gradbenih odpadkov na Barju [30] 

 
 
Slika 36: Nekatere možnosti za ureditev obratov za predelavo gradbenih 
odpadkov 
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Slika 37: Kamnolom Verd 
 
 
 

 
 
Slika 38: Območje Orehovice 
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Slika 39: Območje Orehovice (letalski posnetek) 
Poleg zbiranja in predelave gradbenih odpadkov je treba preučiti potrebe trga in 
ustrezno prilagoditi predelavo. Smotrno bi bilo nove obrate povezati z že 
obstoječimi podjetji za predelavo gradbenih odpadkov v mrežo zbiralnic, 
predelovalnic in prodajnih centrov v Sloveniji. Prav tako ni potrebno, da so novi 
obrati zadolženi za predelavo vseh vrst gradbenih odpadkov. Ker so za predelavo 
posameznih vrst gradbenih odpadkov potrebne različne naprave, se je bolje in 
ceneje usmeriti na predelavo manj vrst gradbenih odpadkov, ostale zbrane 
odpadke pa prepustiti podjetjem, ki že imajo za takšne odpadke specializirano 
opremo. 
 

6.3 Energetika – HE na Savi in Ljubljanici 

6.3.1 Uvod 
 
Eden izmed pomembnih dejavnikov razvoja je energetika. LUR in vsaka občina 
posebej si prizadevajo, da bi bila oskrba z energijo dobra in zanesljiva. Zaradi 
omejenih zalog energentov, nestabilnih razmer v svetu in posledično 
nezanesljivosti pri dobavi tujih virov ter odvisnosti od njih, si tako na ravni 
Evropske Unije, države Slovenije, pa tudi regij prizadevajo za čim boljšo 
sposobnost samooskrbe z energijo. Vedno več pozornosti se namenja rabi 
obnovljivih virov energije (OVE).  
 
Energetika pa se poleg z viri sooča tudi z okoljskimi oziroma okoljevarstvenimi 
problemi. Od nekdaj je bila proizvodnja energije eden večjih virov emisij v 
ozračje, s čimer vpliva na onesnaženost zraka. Pojavljajo se tudi problemi 
odlaganja proizvedenih odpadkov v teh obratih, predvsem pereče je vprašanje 
radioaktivnih odpadkov iz jedrskih elektrarn. Problemi se pojavljajo tudi pri 
umeščanja obratov v prostor, saj lahko za dolga obdobja degradirajo okolje. Ti 
problemi so enako pereči tudi pri obratih, ki izrabljajo OVE (hidroelektrarne, 
vetrne, sončne elektrarne). Tako je potreba po zagotavljanju oskrbe z energijo 
dostikrat v konfliktu s cilji varovanja okolja. 
 
LUR že ima obrate za proizvodnjo energije, ki uporabljajo različne vire: premog, 
bioplin, biomasa, voda, sončna energija. Vendar pa je trend povečane porabe in 
povpraševanja po energiji. Da bi zagotovili nemoten razvoj in kakovost življenja 
v regiji, je treba zagotoviti tudi zadostno in neprekinjeno oskrbo z energijo. Ena 
od možnih rešitev je izgradnja verige HE na reki Savi. Prednosti tega projekta so 
raba obnovljivega vira – vode, ni obremenjevanja ozračja z emisijami. Slabosti 
pa so v njihovem vplivu na kakovost vodotoka in življenje v njem in ob njem. 
 

6.3.2 Opis hidroelektrarn 
 
Na srednji Savi so predvidene naslednje hidroelektrarne: Ježica, Šentjakob, 
Zalog, Jevnica, Kresnice, Ponoviče, Renke, Trbovlje, Suhadol (slika 40). Možna 
povprečna letna proizvodnja električne energije bi znašala 994 GWh/leto. 
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Slika 40: Veriga HE na srednji Savi 
 
HE Ježica 
Predvidena je kot derivacijska hidroelektrarna. Pregradni objekt naj bi bil v bližini 
Vikrč gorvodno od Tacna, načrtovani so še dovodni rov, vodostan, tlačni rov in 
strojnica pri Ježici (predvidena dolvodno od črnuških mostov čez Savo). 
 
HE Šentjakob 
Zasnovana je kot rečna hidroelektrarna. Pregradni objekt je predviden v strugi 
Save gorvodno od regionalnega cestnega mostu čez Savo pri Šentjakobu, 
potencialna lokacija je tudi dolvodno od avtocestnega mostu čez Savo. 
 
HE Zalog 
HE Zalog je načrtovana kot rečna hidroelektrarna. Pregradni objekt je predviden 
v strugi Save in deloma na nizki prodni terasi na desnem bregu Save gorvodno 
od pritokov Kamniške Bistrice in Ljubljanice. 
 
HE Jevnica 
Pregradni objekt je predviden v strugi Save pri vasi Senožeti pri Jevnici. 
 
HE Kresnice 
Pregradni objekt je predviden v strugi Save, gorvodno od cestnega mostu preko 
Save v Kresnicah. 
 
HE Ponoviče 
Hidroelektrarna je načrtovana kot derivacijska s pregradnim objektom v strugi 
Save v bližini gradu Pogonik, dovodnim  rovom, strojnico pri Ponovičah in 
odvodnim kanalom. 
 
HE Renke 
Pregradni profil hidroelektrarne je predvidena dolvodno od vasi Renke, bazen HE 
pa sega do Ponovič. 
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HE Trbovlje 
Pregradni objekt bo gorvodno od cestnega mostu čez Savo v Trbovljah, gorvodno 
od Mitovškega slapa, akumulacijski bazen pa bo segal do pregrade v Renkah. 
 
HE Suhadol 
Pregradni objekt je predviden gorvodno od Suhadola pri Zidanem mostu. 
 
Pri gradnji hidroelektrarn bodo potrebna obsežna gradbena dela (pregradni 
objekti, dovodni rovi, strojnice itd.). Zavedati se je treba, da je izgradnja 
hidroelektrarn velik poseg v vodotok. Spremeni se vodni režim ter z njim 
povezani kemični, fizikalni in biološki pojavi ter procesi v strugi in ob njej. Vplivi 
so na floro in favno. In to ne samo na mestu, kjer je objekt postavljen, učinki so 
vidni tudi dolvodno.  Kot primer navajamo spremembe prodonosnost vodotoka; 
izgradnja verige pregrad lahko povzroči popolno prekinitev prenašanja proda. Pri 
oceni vplivov posameznih posegov na okolje imajo pomembno vlogo biološko-
naravovarstvene strokovne podlage.  
 
Seveda pa se ne moremo ozirati samo na okoljevarstvene cilje. Razvoj je mogoč 
le z usklajevanjem interesov in potreb. Ker je izraba hidroenergije tesno 
povezana z gospodarstvom in okoljevarstvom, je treba zbrati strokovne podlage 
z obeh področij, podrobno pretehtati vse izvedljive možnosti in priti do najboljše 
možne rešitve.  
 

6.3.3 Utemeljitev gradnje 
 
Na srednji Savi se predvideva izgradnja verige HE z devetimi enotami. Izkoristile 
naj bi potencial reke Save in njenih pritokov od HE Medvode do HE Vrhovo. 
 
Gradnja naj bi imela več pozitivih učinkov. Pripomogla bi k povečanju deleža 
proizvedene energije iz obnovljivih virov. Zagotovile bi zanesljivejšo oskrbo z 
energijo in večjo konkurenčnost energetskega trga. Objekti HE bi povečali zaščito 
pred poplavami, pričakuje se izboljšanje vodooskrbe, boljše čiščenje odpadnih 
voda. Pripomogle bi k ureditvi obvodnega prostora in razvoju rekreacijskih 
potencialov. S projektom bi se uredila infrastruktura, tudi prometna. Obratovanje 
verige HE bi prineslo pozitivne gospodarske in družbene učinke. 
 
Cilji gradnje so: 

1. Zanesljivost oskrbe z energijo 
2. Raba obnovljivih virov 
3. Varstvo okolja in kakovostno bivalno okolje  

a) Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov 
b) Ohranjanje potencialov za rekreacijo in šport 
c) Oskrba z vodo 
d) Poplavna varnost 
e) Ohranjanje kvalitete in količine talne vode, zmanjševanje 

onesnaževanja površinskih vodotokov, varovanje vodnih virov 
f) Ohranjanje biodiverzitete 
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6.3.4 Pregled skladnosti okoljskih ciljev 
 

6.3.4.1 Zanesljivost oskrbe z energijo 
 
Energetski zakon (EZ, 1999) 
Z energetsko politiko se zagotavlja: – zanesljivo in kakovostno oskrbo z energijo 
– načrtno diverzifikacijo različnih primarnih virov energije… 
 
Resolucija o nacionalnem energetskem programu (ReNEP, 2004) 
…Problem odvisnosti od zunanje oskrbe z energijo naj bi se po predlogih Zelene 
knjige v EU reševal predvsem z diverzifikacijo energetskih virov in območij 
dobaviteljev… 
 
Odlok o strateškem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana (SPN 
MOL) 
Cilj je zagotavljati zanesljivo oskrbo z energijo 
 
Zanesljivost oskrbe je zagotovo tudi cilj LUR, saj bo le tako omogočen njen 
nadaljnji razvoj. K zanesljivosti oskrbe bi prispevale tudi HE kot domači in 
obnovljivi vir energije, če bi se povečal njihov delež v proizvodnji. V ReNEP je 
izraba energetskega potenciala reke Save še posebej izpostavljena. V območju 
LUR je potencial Save še ne izkoriščen in zato obstaja resnična možnost za razvoj 
HE. 

6.3.4.2 Raba obnovljivih virov 
 
Energetski zakon (EZ, 1999) 
Z energetsko politiko se zagotavlja: – spodbujanje izrabe obnovljivih virov 
energije,  
– zagotavljanje prednosti učinkoviti rabi energije in izkoriščanju obnovljivih virov 
energije pred oskrbo iz neobnovljivih virov energije…  
 
Resolucija o nacionalnem energetskem programu (ReNEP, 2004) 
Cilj strategije oskrbe Republike Slovenije z električno energijo je ekonomsko 
upravičena raba OVE… 
Raba obnovljivih virov energije - Cilj je povečati delež električne energije iz OVE 
s 14% leta 1997 na 22% do leta 2010…  
Republika Slovenija je po bilateralnem "screeningu" (pregledu) za leto 2001 kot 
svoj cilj opredelila 33,6% proizvedene električne energije iz OVE v razmerju do 
porabe električne energije leta 2010… 
 
Nacionalni program varstva okolja (NPVO, 2005) 
Operativni cilj – podnebne spremembe:  12 % delež obnovljivih virov energije v 
celotni energetski oskrbi države do leta 2010… 
…ravnanje z odpadki in poraba obnovljivih in neobnovljivih naravnih virov, ki 
omogočajo trajnostno proizvodnjo in potrošnjo, pripomorejo k zmanjševanju 
onesnaženja okolja in porabe energije tako, da ne preseže nosilne zmogljivosti 
okolja… 
 
Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih (RNRP, 2006) 
Učinkovito upravljanje okolja in trajnostna energetika  
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Program varovanja okolja za MOL za obdobje 2007-2013 (PVO, 2007) 
Strateški cilj: Zagotovljeni energetska učinkovitost in raba obnovljivih virov 
Operativni cilj: povečati delež sončne, vodne in geotermalne energije na 12 % do 
leta 2013 ob upoštevanju zahtev glede kakovosti zraka  
 
Odlok o strateškem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana (SPN MOL) 
Prednost ima uporaba obnovljivih virov… 
 
Povečati rabo OVE in domačih virov energije (hidroenergija, sončna energija, 
veter, biomasa, bioplin) se prizadeva tudi na območju LUR. Izgradnja verige HE 
na srednji Savi bi pripomogla k uresničevanju cilja povečati delež električne 
energije iz OVE. 
 

6.3.4.3 Varstvo okolja in kakovostno bivalno okolje 
 
Strategija prostorskega razvoja Slovenije (SPRS, 2004) 
Cilji in izhodišča -  zahteve po zagotavljanju in varstvu kakovosti okolja. 
Ohranjanje narave, varstvo prostorske identitete in kulturne dediščine ter 
varstvo in izboljšanje kvalitete bivalnega in delovnega okolja so temeljne 
razvojne zahteve, ki jih prostorska strategija vključuje kot sestavni del 
usmerjanja prostorskega razvoja. 
 
Nacionalni program varstva okolja (NPVO, 2005) 
…prispevati h visoki ravni kakovosti življenja in socialni blaginji državljanov z 
zagotavljanjem okolja, v katerem raven onesnaženosti ne učinkuje škodljivo na 
zdravje ljudi in okolje in z vzpodbujanjem trajnostnega razvoja v mestih… 
 

6.3.4.3.1 Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov 
 
Kjotski sporazum: 
obveznost 8 % zmanjšanja emisij toplogrednih plinov (TGP) v prvem ciljnem 
obdobju 2008-2012 glede na izhodiščno leto. 
 
Nacionalni program varstva okolja (NPVO, 2005) 
Osnovni cilj  - poudariti podnebne spremembe kot pomemben izziv v naslednjih 
letih in zmanjšati emisije toplogrednih plinov ter tako prispevati k dolgoročnemu 
cilju stabiliziranja koncentracij toplogrednih plinov v ozračju, kakor tudi 
zmanjšati emisije snovi, ki povzročajo tanjšanje ozonskega plašča… 
Operativni cilj – podnebne spremembe:  Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov 
za 8 % v obdobju 2008-2012 glede na leto 1986, med drugim z dosego  
področnih ciljev: - kakovost življenja: zmanjšanje emisij SO2, NOx, CO in prahu 
iz starih in obstoječih velikih kurilnih naprav in zagotavljanje, da skupne letne 
množine emisij iz vseh naprav ne bodo presežene… 
 
Regionalni razvojni program LUR (RRP za LUR, 2007) 
Cilj: Dostopnost za kakovost življenja  - zmanjšanje onesnaženja zraka in hrupa 
ter zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. 
 
Program varstva okolja (PVO) za MOL 
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Strateški cilj: Zagotovljeni energetska učinkovitost in raba obnovljivih virov  - 
Okoljski cilji: zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v obdobju 2008-2012 za 8 % 
glede na izhodiščno leto 1986  
 
Tako dokumenti na višji načrtovalski in administrativni ravni opisujejo usmeritve 
in cilje, da bi se zmanjšala emisija toplogrednih plinov v ozračje. Te smernice in 
zahteve se prenašajo tudi na raven regij in občin. Izgradnja verige HE na Savi bi 
lahko posredno pripomogla k zmanjšanju emisije TGP v območju LUR.  

 

6.3.4.3.2 Ohranjanje potencialov za rekreacijo in šport 
 
Regionalni razvojni program LUR (RRP za LUR, 2007) 
Razvoj možnosti za rekreacijo in šport 
 
Strateški prostorski načrt Mestne občine Ljubljana (SPN MOL) 
Privlačno, urejeno in inovativno mesto: Cilj je ohranjanje mesta po meri človeka, 
dvig kakovosti življenja in bivanja, prenova stanovanj, izboljšanje dostopnosti, 
urejenost odprtih javnih površin, ureditev zelenih in rekreacijskih površin, 
dopolnitev mreže vrtcev in šol ter domov za ostarele, spodbujanje podjetništva in 
inovativnosti, izboljšanje upravljanja mesta.  
 
Program varstva okolja (PVO) za MOL 
Strateški cilj: Vzpostavljeno varovanje narave in zelenih površin  
Okoljski cilj:  povečati zelene javne površine  
Operativni cilj: ohranjanje obstoječih in vzpostavljanje novih zelenih javno 
dostopnih površin ter njihovo ustrezno upravljanje  
 
Predvsem na ravni regije in posameznih občin je izpostavljen pomen ohranjanja 
zelenih površin in razvijanje potenciala prostora za rekreacijo. Eni izmed 
privlačnejših prostorov za rekreacijo so tudi vodotoki ki omogočajo razvoj 
obvodnih in vodnih dejavnosti. Z izgradnjo HE na Savi bi se z ureditvijo 
obvodnega pasu in izboljšanjem infrastrukture povečala dostopnost do vode, kar 
bi pripomoglo k razvoju rekreacije. Zadrževalniki vode omogočajo večnamensko 
rabo, saj nudijo možnost razvoja turizma, vodnih in obvodnih športov. Obenem 
veriga HE na Savi ustvarja možnosti za koriščenje plovnih poti. 
 

6.3.4.3.3 Oskrba z vodo 
 
Nacionalni program varstva okolja (NPVO, 2005) 
…cilj: preprečevanje onesnaževanja ali druge vrste obremenjevanja, ki bi lahko 
vplivalo na zdravstveno ustreznost ali količinsko stanje vodnega telesa ali 
njegovega dela, ki se uporablja za odvzem ali je namenjeno za javno oskrbo s 
pitno vodo ali za proizvodnjo pijač… 
…cilj: zagotavljanje vodnih količin za vodooskrbo prebivalcev s pitno vodo ter 
postavitev instrumentov za določanje ekonomske cene vode… 
 
Regionalni razvojni program LUR (RRP za LUR, 2007) 
Učinkovite komunalne storitve – cilj:Zagotoviti varno oskrbo s pitno vodo.  
 
Program varstva okolja (PVO) za MOL 
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Strateški cilj: Zagotovljena dolgoročna oskrba z naravno pitno vodo  
Okoljski cilji: Dobro kemijsko stanje voda do leta 2013  
Operativni cilji: ohraniti in izboljšati kakovosti virov pitne vode, ohranjati in ne 
zmanjševati količin virov pitne vode, zmanjšati onesnaževanje površinskih 
vodotokov  
 
Nemotena oskrba s pitno vodo je eden glavnih pogojev za kvalitetno življenje. 
Pitna voda se v območju LUR večinoma zagotavlja iz podzemne vode. Z izgradnjo 
HE in akumulacij se talna voda sprva dvigne, vendar ko se akumulacijska jezera 
zablatijo, se dotok vode v podzemlje zmanjša in se nivo vode zniža. To vpliva na 
vodooskrbni potencial in stabilnost vodonosnika ter obvodne ekosisteme.. 
 

6.3.4.3.4 Poplavna varnost 
 
Nacionalni program varstva okolja (NPVO, 2005) 
cilj: zmanjšanje ogroženosti pred poplavami 
 
Strategija prostorskega razvoja Slovenije (SPRS, 2004) 
Naravne procese, ki lahko ogrožajo poselitev in človekove dejavnosti, se obvezno 
upošteva kot omejitev pri načrtovanju rabe in dejavnosti v prostoru. 
 
Regionalni razvojni program LUR (RRP za LUR, 2007) 
Cilj: izboljšanje splošne poplavne varnosti 
Pomembna sestavina projekta gradnje HE na Srednji Savi je tudi gradnja 
protipoplavne infrastrukture v ravninskem delu. Območje ravninskega dela Save 
je načrtovano tako, da so varovana vsa urbana območja pred stoletnimi vodami. 
 
Program varstva okolja (PVO) za MOL 
Cilji s področja obrambe ter varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami so: 
določitev ukrepov in omejitev na območjih poplavne in potresne ogroženosti 
 
HE lahko vplivajo na režim, dinamiko reke in na pretočnost struge. Veriga HE na 
Savi naj bi bila zasnovana tako, da se ne bi povečala ogroženost poseljenih 
območij za stoletne vode. 
 

6.3.4.3.5 Ohranjanje kvalitete in količine talne vode, zmanjševanje 
onesnaževanja površinskih vodotokov, varovanje vodnih virov  

 
Nacionalni program varstva okolja (NPVO, 2005) 
Cilj: Dobro stanje voda do 2015 
 
Regionalni razvojni program LUR (RRP za LUR, 2007) 
Varovanje vodnih virov  
 
Program varstva okolja (PVO) za MOL 
Okoljski cilji:Dobro kemijsko stanje voda do leta 2013 
Operativni cilj: Zmanjšati onesnaženost površinskih vodotokov 
 
Ohranjanje biotske raznovrstnosti 
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Strategija prostorskega razvoja Slovenije (SPRS, 2004) 
…ohranjanje narave… 
 
Nacionalni program varstva okolja (NPVO, 2005) 
… zaščititi in ohraniti naravne sisteme, habitate, prosto živeče živalske in 
rastlinske vrste, s ciljem ustaviti izgubo biotske raznovrstnosti, genske pestrosti 
in nadaljnje degradacije tal… 
...Strategija ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji, 2001 
 
PVO za MOL 
Strateški cilj: Vzpostavljeno varovanje narave in zelenih površin; Okoljski cilji: 
ohranjanje biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot; Operativni cilji: trajno 
ohranjati biotsko raznovrstnost in naravne vrednote lokalnega pomena ter 
zaustaviti njihovo upadanje do leta 2010  
 
Vedno več je prizadevanj po ohranitvi biotske raznovrstnosti. HE na Savi, kljub 
varstvenim ukrepom, lahko negativno vplivajo na biotsko raznovrstnost v reki. 
Pri njihovi izgradnji je neizogibna sprememba nekaterih vodnih in obvodnih 
habitatov. Možen je pojav problema prehoda rib in ostalih vodnih organizmov 
prek pregrad ter nalaganje mulja s škodljivimi in evtrofikacijskimi snovmi (dušik, 
fosfor). 
 

6.3.5 STANJE IN USMERITVE 

6.3.5.1 Stanje 
 
Poraba energije v območju LUR se iz leta v leto povečuje, zato je pomembno 
iskanje še neizrabljenih oziroma novih virov energije. Na območju LUR je 
trenutno že več različnih proizvodnih obratov električne in toplotne energije: 

- Glavni delež pri proizvodnji predstavlja termoelektrarna-toplarna Moste v 
Ljubljani (TE-TOL), ki kot glavni energent uporablja premog, v manjših 
količinah pa tudi kurilno olje in biomaso. Na leto lahko proizvede do 550 
GWh električne energije in 1650 GWh ogrevne toplote in tehnološke pare. 
Ravno zaradi soproizvodnje električne in toplotne energije ima dober 
izkoristek energenta. Toploto proizvajajo tudi v Toplarni Šiška (industrijska 
para, topla voda).  

- Drugi največji delež pri oskrbi z energijo prispeva HE Medvode, ki letno 
proizvede do 77 GWh električne energije in predstavlja 14% v regionalni 
proizvodnji.  

- Pri hidroelektrarnah se ne pojavljajo problemi z emisijami, imajo pa lahko 
negativen vpliv na vodotok, ki ga zajezujejo. 

- Manjši delež predstavljajo še male HE, ki so v javni uporabi in dajo skupaj 
letno do 0,5 GWh električne energije 

- Vedno več je proizvodnih obratov za lastne potrebe, predvsem v lasti 
podjetij. Odlagališče Ljubljana izrablja deponijski plin za proizvodnjo 
električne energije. Več je tudi manjših elektrarne, ki izkoriščajo sončno 
energijo. 

 
Pri zagotavljanju dodatnih virov energije se poudarja pomen OVE, kar je v skladu 
s cilji v uradnih dokumentih, ki se ukvarjajo z okoljem. V razvojnih načrtih za 
LUR se predvideva izgradnja verige HE na reki Savi, povečanje moči v TE-TOL 
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Moste in izraba bioplina in soproizvodnja toplote in elektrike na treh lokacijah. 
Manj pozornosti se posveča izrabi sončne energije, vetra in lesne biomase.  

6.3.5.2 Usmeritve 
 
Predvideno je bilo, da bo 11,5% primarne energije v Sloveniji pridobljene iz 
obnovljivih virov. Največji delež tako proizvedene električne energije so 
prispevale hidroelektrarne, preostala električna energija iz obnovljivih virov je 
bila pridobljena iz lesa, lesnih odpadkov in kostne moke ter sončne celice, 
deponijskega plina, plina čistilnih naprav, drugih bioplinov in formalinskega plina. 
V primerjavi s prejšnjimi leti se je delež električne energije pridobljene iz OVE 
nekoliko zmanjšal. Vseeno pa je delež energije pridobljene iz OVE znašal 10,2 % 
glede na vso proizvedeno energijo [34]. 
 
Izgradnja verige HE na Savi bi delež proizvedene energije iz obnovljivih virov ob 
nespremenjeni proizvodnji iz ostalih virov lahko dvignila. S tem bi bili izpolnjeni 
cilji iz prostorskih dokumentov, ki si prizadevajo za dvig deleža obnovljivih virov 
energije v celotni energetski oskrbi države. 
 

6.3.5.2.1 Kakovost zraka 
 
Večina kazalnikov nakazuje, da se kvaliteta zraka v urbanem okolju osrednje 
slovenske regije poslabšuje [35]. Povečuje se letna koncentracija trdnih delcev in 
letna koncentracija ozona. Letna koncentracija dušikovih oksidov se zmanjšuje, 
kot to narekuje Uredba o žveplovem dioksidu, dušikovih oksidih, delcih in svincu 
v zunanjem zraku (Ur. l. RS, št. 52/02).  
 
Primer: 
TE-TOL ob soproizvodnji toplotne in električne energije emitira v ozračje 0,483 t 
CO2/MWh proizvedene energije. Pri proizvodnji samo električne energije pa 
emisije znašajo 0,752 t CO2/MWh. V letu 2007 je TE-TOL proizvedla 1078,5 GWh 
toplotne energije in 414 GWh električne energije (slika 41). Za leta 2008 -2012 
ima TE-TOL zakupljene emisijske kupone v vrednosti 769.556 t za vsako leto 
[36]. 
 

  
Slika 41: Emisije CO2 in proizvedena energija v TE-TOL v letih 2005 -2007 [36]  
 
Ob optimalnem delovanju elektrarn na Savi bi bila letna proizvodnja električne 
energije 994 GWh/leto. Za proizvodnjo iste količine energije bi TE Moste izpustila 



 

 
186 

v ozračje 456.000 ton CO2 oziroma 750.000 ton CO2, če upoštevamo samo 
proizvodnjo električne energije. 
HE na Savi bi tako pripomogle k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov na 
območju LUR. 
 
 

6.3.5.2.2 Večnamenska raba HE 
 
HE primarno služijo proizvodnji energije, vendar se lahko nekatere dele uporablja 
tudi za druge dejavnosti. 
 
Vodarske ureditve, namakanje, varstvo pred poplavami 
Bregovi bazenov HE so erozijsko zaščiteni, z akumulacijskim delovanjem pa 
prispevajo k zmanjševanju visokovodnih valov in s tem k zaščiti proti poplavam. 
Protipoplavna zaščita so tudi nasipi – primer HE Vrhovo. Elektrarne so lahko tudi 
vir vode za namakanje – primer HE Moste, ki omogoča namakanje golf igrišča 
Bled. Podobno bi veljalo tudi za večino načrtovanih HE na srednji Savi. 

 
 

Vodooskrba 
Zaradi akumulacij, ki nastanejo pri izgradnji HE, se talna voda v okolici dvigne. 
Ker na večini območja LUR pitno vodo črpajo iz podtalnice, bi izgradnja HE na 
srednji Savi prispevala k boljši oskrbi z le-to. 
Vendar se v primeru, da se akumulacijska jezera zablatijo, zmanjša dotok vode v 
tla. To pa negativno vpliva na vodooskrbni potencial in stabilnost vodonosnika ter 
obvodne ekosisteme. Problem je sicer možno reševati s prečrpavanjem vode 
direktno iz struge. 
 
Turizem in rekreacija 
Vodni zadrževalniki nudijo možnosti za razvoj turizma, obvodnih in vodnih 
športov ter rekreacije. Ob sanacijah zadrževalnikov se skrbi za izletniške oz. 
sprehajalne poti.  
Primeri: 

- HE Moste in HE Medvode omogočata izvedbo rafting in kajak tekem 
- Zbiljsko jezero kot akumulacija HE Medvode je omogočilo razvoj turizma 

na novonastali vodni površini. Razvila se je ponudba za čolnarjenje, 
gostinski turizem in kamping turizem.  

- Ob zadrževalnikih Moste in Završnica je bilo poskrbljeno za sprehajalne 
poti [37]. 

 
Tudi izgradnja HE na srednji Savi bi ustvarila možnosti za razvoj podobnih 
dejavnosti, čeprav bi bile akumulacije večinoma pretočnih rečnih elektrarn 
manjše. Omogočila bi še koriščenje plovnih poti. Ureditev pregradnih objektov bo 
pripomogla k urejanju vodnih con v okolici Ljubljane za rekreacijo. Na Ljubljanici 
je predvidena tudi ureditev krožne plovne poti. 
 
 

6.3.5.2.3 Kakovost vode in ohranjanje naravnih kakovosti 
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V akumulacijah na rekah se skoraj v celoti spremeni vrstna sestava vodne favne 
in flore ali vsaj delež posameznih vrst. To povzročijo spremenjena struga, 
sprememba hitrosti in načina toka  (reka postane počasnejša ali celo miruje) ter 
spremenjena koncentracija snovi v vodi. Snovi, ki jih reka nabira na svoji poti, se 
v njej dlje časa zadržijo in usedajo. Odlagajo se večje količine hranil, predvsem 
fosfor in dušik, kar vodi do evtrofikacije v akumulacijah, kar še dodatno spremeni 
vrstno sestavo vodne favne in flore. Stanje se poslabša predvsem ob manjšem 
pretoku. Problem evtrofikacije je že očiten pri HE Mavčiče in Vrhovo.  
 
Nova veriga HE in posamezni objekti bodo imeli na reko Savo zagotovo vse 
naštete vplive. Zato je treba projekt HE na srednji Savi in posamezne lokacije 
temeljito analizirati in si prizadevati, da bi bil vpliv na okolje čim manjši. 
 

6.3.5.2.4 Dodatek - HE na Ljubljanici 
 
Na reki Ljubljanici je načrtovana izgradnja (nove) zapornice na Gruberjevem 
prekopu s splavnico, ureditev splavnice ob zapornici pri Cukrarni in jez pri 
Fužinah. Pri slednjem ter na  Gruberjevem prekopu sta predvideni manjši vodni 
elektrarni. Poleg obstoječih HE Fužine in HE Vevče je načrtovana večja 
hidroelektrarna v sklopu nove zapornice pri sotočju z reko Savo [38].  
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7 POVEZOVANJE SPVO IN KA3 – LOKACIJSKA ŠTUDIJA 
RAZVOJNIH PROJEKTOV IZ RRP LUR 

 
Strateška presoja vplivov na okolje je v okviru ključne aktivnosti št. 3 - 
Lokacijska študija razvojnih projektov iz RRP LUR obravnavala naslednje 
projekte: 
 
-  Dostopnost za kakovost življenja  
- Načrtovanje za zagotovitev kakovostnega življenjskega prostora  
- Podporno okolje za podjetništvo  
- Ohranjena dediščina  
- Učinkovite komunalne storitve 
  
Preglednica prikazuje, kako so bili obravnavani projekti vključeni v tematske 
sklope v okviru SPVO. Iz kazala in besedila v predhodnih poglavjih je razvidno, 
kako so organizirani oziroma v katerih poglavjih se nahajajo besedila posameznih 
sklopov. 
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Preglednica 19: Povezava obravnavanih projektov iz RRP LUR in tematskih sklopov obravnave SPVO 
 

Projekt v RRP Kazalniki vpliva Predvidena vloga SPVO 

Dostopnost za 
kakovost 
življenja  
 

Spremembe hrupa v 
življenjskem okolju.  
Zmanjšanje ozona v mestih.  
Zadovoljstvo uporabnikov.  
Število prepeljanih potnikov 
z javnim prevozom. 

V okviru projekta bo vloga SPVO pomoč pri vzpostavitvi 
trajnostnih rešitev z vidika urejanja prometnega sistema 
slednjega, kjer bo poudarek predvsem na vzpostavitvi 
intermodalnih vozlišč na železniških postajah in postajališčih ter 
vzpostavitvi zmogljivejših oblik javnega prevoza (tirni, cestni). 
 
Pomemben del SPVO bo obsegal kolesarske-infrastrukturne 
povezave regijskega pomena. 
 

Načrtovanje za 
zagotovitev 
kakovostnega 
življenjskega 
prostora 

Delež brezposelnih v 
soseskah in raven 
izobrazbe.  
Zadovoljstvo prebivalcev z 
življenjem v soseskah. 

 
Poudarek v tem segmentu bo predvsem na vzpostavitvi mreže 
vodnih poti v regiji za prometne, turistične in rekreativne 
namene (Sava, Ljubljanica) ter vzpostavitev celostnega sistema 
obvodne rekreacije v regiji. 
 

Podporno 
okolje za 
podjetništvo  
 

Delež prodaje na zunanjih 
trgih po 18 mesecih od 
pridobitve pomoči.  
Število ustvarjenih novih 
delovnih mest skozi pomoči 
(delež teh v vseh delovnih 
mestih).  
Dodana vrednot podjetij, ki 
so prejela pomoč.  
Število novih podjetij, 
ustanovljenih s strani 
raziskovalcev. 

V okviru projekta bodo s pomočjo SPVO ocenjeni 
scenariji/alternative vzpostavitve gospodarskih con z vidika 
lokalnega/regijskega pomena. 
 
Delni rezultat SPVO bo tudi vzpostavitev sistema meril (npr. 
funkcionalni pomen, velikost, možnost prostorske širitve, bližina 
obstoječih gospodarskih con, bližina večjih središč, gravitacijsko 
zaledje, povezanost s transportno infrastrukturo itd.) na podlagi 
pričakovanih okoljskih vplivov, s katerimi bo opredeljena lokacija, 
obseg in program poslovnih oz. gospodarskih con. 
 
Dodatna vloga SPVO bo tvorba variantnih različic scenarijev 
razvoja gospodarstva, do katerih se bo dokončno opredelilo pri 
pripravi regionalnega prostorskega načrta LUR. 

Ohranjena 
dediščina 

Delež ohranjenih območij 
narave v ugodnem stanju.  
Delež ohranjene kulturne 
dediščine. 

V okviru varstva narave bodo analize v okviru SPVO osredotočene 
na pregled/revizijo obstoječih in predlaganih območij Natura 
2000, predvsem z vidika upravičenost in ažurnosti režimov na teh 
območjih.  
V okviru vzpostavitve krajinskih/regijskih parkov – pregled 
režimov, načrtov upravljanja predlaganih in obstoječih regijskih 
parkov z namenom zagotavljanja načela trajnosti. 

Učinkovite 
komunalne 
storitve 

 
Delež predelanih odpadkov 
v celotni količini.  
Delež prečiščenih voda v 
celotni količini odpadnih 
voda v regiji.  
Delež podvodnih voda in rek 
ohranjenih v dobrem stanju.  
Kakovost pitne vode pri 
uporabnikih. 
 

Na področju komunalnih storitev in infrastrukture bodo v okviru 
SPVO podrobneje analizirane stanje/potrebe in koristnost 
posameznih objektov (ČN, predelovalnice gradbenih odpadkov, 
termična obdelava komunalnih odpadkov ipd.). 

Teme SPVO Rezultat 

Odpadki 
Analiza možnosti upravljanja z 
odpadki v LUR; ; Podpora pri 
izdelavi scenarijev, zasnov 

Promet   

Analiza kolesarskih 
potencialov in možnosti v 
LUR, predlogi rešitev; Podpora 
pri izdelavi scenarijev, zasnov 

Kmetijstvo 
Analiza potencialov za 
kmetijstvo; Podpora pri 
izdelavi scenarijev, zasnov 

Gospodarstvo/ 
industrija 

Sodelovanje na delavnici 
»Gospodarske cone«– 
rezultati SPVO neposredno 
uporabljeni/vključeni pri 
izdelavi scenarijev in zasnov; 
Podpora pri izdelavi 
scenarijev, zasnov 

Infrastruktura 

Analiza prometne (kolesarske) 
in okoljske infrastrukture; 
Podpora pri izdelavi 
scenarijev, zasnov 

Narava - 
Območja 
varstva narave 

Pregled območij in režimov; 
Podpora pri izdelavi 
scenarijev, zasnov 

Izredni 
dogodki 

Predlogi za upravljanje 
ogroženih območij; Podpora 
pri izdelavi scenarijev, zasnov 

Zdravje in 
rekreacija 

Izvedba delavnice »Zdravje in 
rekreacija« – rezultati SPVO 
neposredno uporabljeni/ 
vključeni pri izdelavi 
scenarijev in zasnov; Analiza 
potencialov za rekreacijo 

Energetika 
Analiza projektov izgradnje 
HE na srednji Savi; ; Podpora 
pri izdelavi scenarijev, zasnov 
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8 SODELOVANJE PRI PRIPRAVI IN IZVEDBI DELAVNIC 
 

8.1 Konceptualizacija delavnic 
 
Konceptualizacija delavnic je obsegala predvsem razpravo in doseganje soglasja 
med pripravljavci delavnic o naslednjih elementih: 
a) vsebina delavnic 
b) cilji posamezne delavnice 
c) koristnost delavnic za SPVO 
d) organizacija delavnic 
e) metode izvedbe posameznih delavnic 
f) uporaba rezultatov delavnic pri SPVO 
 
SPVO je neposredno prispevala naslednje: 
ad a) izvedbo delavnice "Zdravje in rekreacija" 
 
ad b) delavnice bi morale omogočiti neposredno sodelovanje deležnikov pri 
ustvarjanju predlogov/rešitev v okviru SPRPN LUR 
 
ad c) delavnice so oblika demokratizacije in odprtosti (participacije) javnosti pri 
SPVO 
 
ad d) delavnice naj se izvedejo tako, da imajo udeleženci možnost kreativnega 
prispevka 
 
ad e) metode posameznih delavnic dorečejo strokovnjaki moderatorji 
 
ad f) rezultati delavnic se neposredno uporabijo pri SPVO na naslednji način: 

- ugotovitve SWOT analiz se dodatno tolmačijo z vidika nevarnosti in 
priložnosti; to sta vidika, ki sta za razvojno načrtovanje pomembnejša od 
"dobrih" in "slabih" strani 

- ugotovitve delavnic je treba prevesti v predloge oziroma zasnove SPRPN 
LUR 

 
Več o vključitvi rezultatov delavnic v SPVO je v nadaljevanju. 
 

8.2 Sodelovanje na delavnicah 
 
Druga faza SPVO je obsegala tudi upoštevanje predlogov prihodnjega 
izkoriščanja prostorskih in drugih potencialov po obravnavanih tematskih 
vsebinah, kot so jih podali udeleženci na delavnicah. Skladno s tem dajemo v 
nadaljevanju specifične povzetke in usmeritve delavnic za nadaljnje delo v okviru 
SPRPN LUR, ki jih je dala SPVO na osnovi rezultatov posameznih delavnic. 
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8.3 Usmeritve SPVO za izdelavo scenarijev in zasnov na osnovi 
rezultatov delavnic: nevarnosti in priložnosti za prihodnji razvoj 

 

8.3.1 Kmetijstvo in varstvo krajine 
 
Na delavnici je bila opravljena razprava po metodi SWOT za tri alternativne razvojne 
scenarije. Glede na to, da je naknadna analiza in strateška ocena scenarijev 
"podprla" scenarij poudarjenega razvoja ter scenarij celovitega razvoja, pripombe 
naročnika pa sugerirale zgolj en, skupen scenarij, dajemo v nadaljevanju pregled 
nekaterih nevarnosti in priložnosti, katerim je v okviru zasnov treba posvetiti več 
pozornosti. Priložnosti je treba izpostaviti in jim omogočiti izvedbo, nevarnosti pa z 
načrtovanjem omejevati. 
 
Priložnosti: 

- Padec cen hrane 
- Večja samooskrbnost regije 
- Manj opuščenih kmetijskih gospodarstev – večja privlačnost za zaposlitev na 

kmetiji (zaslužek) 
- Možnost zaposlitve 
- Omogoča prenos znanstvenih ugotovitev v prakso 
- Možnost ukvarjanja z večimi dejavnostmi – več virov dohodka 
- Potrošnja domačih proizvodov – samooskrba, blagovne znamke 
- Dolgoročno uravnoteženje socialne strukture 
- Eko regije (razvoj tržnic, eko vasi,...) 
- Ohranja biotsko raznovrstnost (zdrav odgovor na semenske banke in njihovo 

globalno politiko) 
 
Nevarnosti: 

- Ni človeškega potenciala za izobraževanje kmetov k inovativnosti 
- Neinovativnost in neizobraženost 
- Premajhna promocija eko kmetij, turističnih kmetij, tematskih poti in 

premajhno povezovanje 
- Nujna sprememba večine obstoječe zakonodaje 
- Časovno zelo oddaljeno  dolg proces   
- Nastanek socialnih problemov (manjše kmetije) 
- Opuščanje kmetovanja na manj dostopnih področjih 
- »Monokulturnost« 
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8.3.2 Narava in vode 

 
Rezultati delavnic so že ustrezno integrirani v scenarije; treba jih je dosledno 
izpostaviti tudi v zasnovah. Glede varstva vod je treba razmišljati planersko, z 
delovanjem v prostoru (ne izključno administrativno varstveno). 
 

8.3.3 Demografija, poselitev, družbena infrastruktura 

 
Rezultati delavnic so že ustrezno integrirani v scenarije; treba jih je dosledno 
izpostaviti tudi v zasnovah. 
 

8.3.4 Gospodarske cone v LUR 

 
Na delavnici je bila opravljena razprava po metodi SWOT za dva alternativna 
scenarija razvoja gospodarskih con (GC) in dva alternativna scenarija razvoja 
oskrbnih centrov (OC). Cilji delavnice so bili: 

- Soočenje mnenj in pogledov deležnikov na (1) aktualno stanje na področju 
razvoja in upravljanja gospodarskih con s poudarkom na ravni LUR in na 
(2) aktualno stanje na področju razvoja oskrbnih središč v LUR 

- Soočenje mnenj in pogledov deležnikov glede (1) možne skupne strategije 
razvoja gospodarskih con v LUR (“pogled naprej”) in glede (2) možne 
skupne strategije na področju razvoja oskrbnih središč v LUR (“pogled 
naprej”) 

 
pričakovani rezultati pa:  

- dopolnjeni scenariji razvoja in upravljanja gospodarskih con v LUR 
- dopolnjeni scenariji razvoja oskrbnih središč v LUR. 

 
Izkazalo se je, da je dolgoročno najbolje scenarije med seboj uravnotežiti, to je v 
danih razmerah poiskati srednjo pot, ki je izvedljiva in prinaša hitrejše učinke.  
Skladno s tem je treba pri zasnovah izpostaviti naslednje priložnosti scenarijev in 
omejiti naslednje nevarnosti; avtorji scenarijev so že opredelili takoimenovan 
"idealen" scenarij, ki te vidike smiselno vgrajuje: 
 
Priložnosti: 

- V subregionalnih povezavah je lažje zagotoviti dostopnost novih delovnih 
mest – krajše transportne poti 

- Priložnost za razvoj JPP tudi izven LJ 
- Boljša razporeditev delovnih mest 
- Sledenje procesu suburbanizacije – uravnotežanje bivalnih in delovnih 

vidikov 
- Revitalizacija naselij 
- Priložnost za razvoj majhnih trgovskih podjetij - lokalnih 
- V organizirani regiji lažje prostorsko načrtovanje. 

o Nižji stroški upravljanja in promocije, več znanja in boljši dostop do 
znanja. 

o Izboljšano sodelovanje med občinami in podjetji zaradi specializacije 
con. 
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o Izboljšan imidž regije. 
o Novi načini urejanja potniškega in tovornega prometa 

 
Nevarnosti: 

- Ob številnih subregionalnih centrih 
o Odsotnost povezovalnega interesa za regijo kot celoto 
o Težje uveljavljanje za regijo pomembnih strateških interesov, npr. 

promet, prebivalstvo... 
o Konkurenca namesto sodelovanja na ravni regije, preveliki izzivi za 

subregije. 
o Težji dostop do sogovornikov na regionalni ravni. 
o Dražji sistem, manj racionalno koriščenje virov 
o Ob energetski krizi model ne obstane 
o Lahko se povečajo stroški gospodinjstev 
o Zapiranje vase – samozadostnost 

- Ob centralizirani izvedbi  
o Financiranje infrastrukture s strani občin, ki niso vključene v 

posamezne/vse projekte (problem izveljivosti) 
o Ne rešuje oz. povečuje se problem obremenjenosti prometne 

infrastrukture (specializacija con in več transferja znotraj regije). 
o Težave mikropodjetij – slabši položaj 
o »Država v državi« - slabša odzivnost na probleme občin. 
o Nevarnost centralizacije glede na moč občin- na ideološki ravni 

 



 

 
194 

8.4 Delavnica »Zdravje in rekreacija« 

8.4.1 Zdravje v LUR 
 

8.4.1.1 Uvod 
 
Novembra letos bo minilo dve desetletji, odkar je Ljubljana vključena v evropsko 
gibanje z imenom »Zdrava mesta«. To je program zdravih mest Svetovne 
zdravstvene organizacije (SZO), ki predstavlja izhodišče za razvoj politike 
javnega zdravja urbanih središč in lokalnih skupnosti. Koncept Zdravih mest 
izhaja iz definicije pojma zdravja, ki ga SZO opredeljuje kot stanje »popolnega 
fizičnega, mentalnega in socialnega ravnovesja in ne samo kot odsotnost težav in 
bolezni« (ustanovni dokument SZO, 1948). Po definiciji SZO je zdravo mesto 
opredeljeno kot tisto mesto, ki »nepretrgoma ustvarja in izboljšuje tiste prvine 
naravnega in družbenega okolja in krepi tiste vire skupnosti, ki omogočajo 
ljudem, da vzajemno skrbijo eden za drugega, tako, da lahko vsak član skupnosti 
razvije svoje potenciale v največji možni meri« (SZO, 1991). Program teče v 
obliki petletnega obdobja in lansko leto se je zaključila četrta faza (2003-2008), 
v tem letu pa program »zdravih mest« vstopa v peto fazo z delovanjem na treh 
tematskih sklopih in sicer: 

- prijazno mestno okolje (starosti prijazna mesta, migranti, otroci, ženske, 
domovi za starejše, krepitev primarnega zdravstvenega varstva, širjenje 
socialne mreže)  

- zdravo življenje (preventiva nenalezljivih bolezni, mesto brez tobaka, 
telesna aktivnost, zdravo prehranjevanje, preprečevanje zlorabe alkohola 
in drog, ohranjanje mentalnega zdravja in obvladovanje stresa, 
zmanjševanje nasilja v družbi, poškodb ) 

- zdravo urbano okolje in načrtovanje (klimatske spremembe in globalne 
podnebne spremembe, ekonomski razvoj, kreativnost, transport in 
zdravje, izpostavljenost hrupu in onesnaženju v mestnem okolju) . 

 
V okviru pisarne Ljubljana - zdravo mesto smo izdali brošuro z naslovom Zdravo 
staranje – izziv za Mestno občino Ljubljana. Po njenem vzoru trenutno 
pripravljamo brošuro z naslovom Telesna dejavnost in aktivno preživljanje 
prostega časa v Ljubljani. Le-ta bo predstavila, kaj vse v MOL nudimo za 
vzdrževanje telesne dejavnosti in s tem neposredno za spodbujanje zdravega 
življenjskega sloga meščank in meščanov.  
  
Pomemben del delovanja Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) je gibanje 
pod geslom »Zdrava mesta«. Je skupen projekt dveh sektorjev SZO: sektorja za 
promocijo zdravja in sektorja varstva okolja. 
Projekt se je začel razvijati v drugi polovici osemdesetih let prejšnjega stoletja v 
Evropski regiji SZO, vendar je doživel odmev, ki ga ni nihče pričakoval in se tako 
močno razširil izven evropskega okvira. Skupščina SZO je leta 1991 soglašala, da 
predstavlja projekt Zdrava mesta aktivnosti za reševanje zdravja v urbanem 
okolju, tako v razvitih deželah kot tudi v državah v razvoju. Regionalne mreže so 
se poleg Evrope razvile v Avstraliji, Kanadi, Aziji in ZDA. Danes je v mrežo 
vključenih več kot 1500 mest, ki so povezana tako na nacionalni ravni v okviru 
nacionalnih mrež. 
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Po definiciji SZO je zdravo mesto opredeljeno kot tisto mesto, ki »nepretrgoma 
ustvarja in izboljšuje tiste prvine naravnega in družbenega okolja in krepi tiste 
vire skupnosti, ki omogočajo ljudem, da vzajemno skrbijo eden za drugega, tako, 
da lahko vsak član skupnosti razvije svoje potenciale v največji možni meri« 
(SZO, 1991). 
Glavni cilj gibanja je ozavestiti ključne akterje (politiko, strokovne institucije, 
posameznice in posameznike ipd.), da zdravje meščank in meščanov ni le 
poglavitna skrb medicinskih strok ali institucij zdravstvenega varstva, ampak je 
to odgovornost celotne družbene skupnosti, tako lokalnih oblasti kot tudi vseh 
drugih sektorjev, ki imajo kakršenkoli vpliv na zdravje in kakovost življenja v 
mestu. Eden od ciljev gibanja je premakniti »filozofijo« oz. miselnost s sfere 
»bolezni« v sfero »zdravja«.  
Svetovna zdravstvena organizacija opredeljuje zdravje kot stanje »popolnega 
fizičnega, mentalnega in socialnega ravnovesja in ne samo kot odsotnost težav in 
bolezni« (ustanovni dokument SZO, 1948). Definicija zdravja naj bi vključevala 
osebo kot celoto, z ozirom na  telesno, psihično in socialno stanje. Prvotno so 
zdravje označevali kot odsotnost bolezni ali onemoglosti. Po novejših spoznanjih 
in stališčih Svetovne zdravstvene organizacije je zdravje celovit in dinamičen 
sistem, ki je sposoben prilagajanja vsem vplivom okolja ter omogoča 
posamezniku in skupnosti opravljati vse biološke, socialne in poklicne funkcije in 
preprečevati bolezen, onemoglost in prezgodnjo smrt. Sodobna definicija zato 
opredeljuje zdravje kot »splošno vrednoto in bistveni vir za produktivno in 
kakovostno življenje slehernega posameznika in skupnosti kot celote« (SZO, 
Zdravje za vse, Alma Ata, 1978). 
 
Evropski urad SZO je za območje Evrope kmalu po sprejetju globalne strategije 
oblikoval evropskim razmeram in potrebam prilagojeno strategijo. Iz nje izhaja, 
da je zdravje temelj socialnega in gospodarskega razvoja in odsev razmer v 
družbi v posameznem zgodovinskem obdobju. Je odsev preteklih in sedanjih 
dogajanj, učinkov dednosti in okolja ter človekovega odzivanja. Na zdravje 
vplivajo biološke, socialne, kulturne, tehnološke, psihološke, demografske, 
politične in civilizacijske razmere ter odzivanje zdravstvenega sistema na 
zdravstvene potrebe ljudi (SZO, Zdravje v 21. stoletju). 
 
Hiter razvoj mest – tim. hiperurbanizacija - povzroča številne socialnoekonomske 
probleme, ki lahko tudi negativno vplivajo na zdravje ljudi in kakovost življenja v 
mestih. Zato so strokovnjaki in strokovnjakinje prišli do spoznanja, da zdravje 
posameznice in posameznika ter družbe ne ustvarjajo samo sofisticirana 
moderna medicina in razvejana zdravstvena služba, marveč tudi tiste 
organizirane družbene aktivnosti, ki uravnavajo življenjski standard ljudi na 
drugih področjih. Sem sodi organizirana družbena skrb za zdravo bivanje, 
pravilno prehrano in oskrbo s čisto pitno vodo, odgovorno ravnanje z odpadnimi 
snovmi, zdravi delovni pogoji, ustrezen počitek in rekreacija, socialno varstvo, 
šolstvo, kultura in zdravo okolje nasploh ter navsezadnje zavedanje, da vse 
našteto sodi v osnovne  človekove pravice. 
 
Projekt, ki je od leta 2008 preimenovan v »program« »Zdrava mesta« 
predvideva ob vsaki odločitvi mestnih oblasti preudarek o koristi za zdravje in za 
kakovost življenja, kar naj bi postala stalnica v oblikovanju politik. Za uspeh 
projekta je potrebna usklajena politična volja, medsektorsko sodelovanje, 
strokovna priprava in verifikacija posameznih programov, ki izhajajo iz aktualnih 
potreb in interesov meščank in meščanov. 
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8.4.1.2 Kakšen pristop uvaja program Zdravih mest SZO? 
 
Program Zdravo mesto je dolgoročen razvojni projekt, ki temelji na principih 
javnega zdravja, ki se uveljavljajo na lokalnem nivoju in kot tak edinstven v 
praksi SZO. Koncept sloni na Strategiji SZO - Zdravje za vse v 21. stoletju in 
daje močan poudarek enakosti, solidarnosti in zagovorništvu ter 
medsektorskemu sodelovanju pri doseganju kvalitetnega življenja na vseh 
področjih, ki zadevajo zdravje posameznikov in posameznic. 
 
Program »Zdravo mesto« je dinamičen koncept, saj izhaja iz sprememb in 
potreb, ki so se v zadnjem desetletju zgodile v svetu. Projekt teče v obliki 
petletnih programov. Trenutno je zaključil svojo četrto fazo (2003-2008) s 
posebnimi poudarki na: 
- zdravem staranju (HA - Healthy Aging),  
- telesni dejavnosti oz. aktivnemu življenju (PA - Physical Activity), 
- urbanističnem načrtovanju zdravega okolja (HUP – Healthy Urban 

Planning),  
- ocenjevanju programov in projektov z vidika vpliva na zdravje (HIA - 

Health Impact Assessment). 
 
Bistvo projekta Zdravo mesto je vgraditi vidike zdravja v navidez ne-zdravstvena 
področja. Dve področji, ki bosta predstavljeni v naslednjih poglavjih – zdravo 
staranje in telesna dejavnost le še dodatno nadgrajujeta osnovne principe 
zdravega urbanističnega načrtovanja okolja in ocenjevanje programov in 
projektov z vidika vpliva na zdravje, saj gre za tipične probleme javnega zdravja 
sodobnih evropskih mest. Kot zanimivost lahko napišemo, da je SZO urbanistično 
načrtovanje zdravega okolja razvila v začetku devetdesetih let zaradi dokazov, 
da je zdravje v mestih v večji meri kot drugod odvisno od  novega koncepta 
urbanističnega načrtovanja. 
Urbanistično načrtovanje zdravega okolja pomeni za mesto pomemben vidik, saj 
omogoča kvalitetno in privlačno življenje, ki hkrati pomeni obstoj in razvoj 
mesta. Izogniti se je namreč treba težnji po izseljevanju v okolico mesta, kar ima 
za posledico praznjenje mesta in dnevne migracije na delo, v nadaljevanju 
onesnaževanje okolja, pomanjkanje socialnih, kulturnih, družabnih stikov, … Za 
ustvarjanje zdravega mestnega okolja je treba projekte preverjati z različnih 
vidikov: 

 glede grajenega okolja: kvalitetne  gradnje (funkcionalnost, lega, osončenje, 
ustrezne in zadostne zunanje površine) in ustvarjanje, ohranjanje varnega 
okolja (urejenost, čistoča, osvetlitev, …), 

 bližina delovnih mest, šol, zdravstvenih in kulturnih ustanov, odprtih 
rekreacijskih površin, 

 dostopnost z javnimi prometnimi sredstvi,  
 peš povezave in kolesarske poti, 
 ohranjanje naravnega okolja, 
 omejevanje onesnaževanja okolja (z uporabo obnovljivih virov energije,…) in 

vplivov klimatskih sprememb, 
 omogočanje aktivnega udejstvovanja na področju športa, rekreacije, kulture… 
 
Realizacija tako načrtovanih projektov je možna postopno ob sprotni podpori 
vseh vpletenih akterjev.   
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Program v letu 2009 vstopa v peto fazo z naslovom »Zdravje, enakost v vseh 
lokalnih politikah«. Osnova delovanja pete faze so tokrat trije tematski sklopi, ki 
so bili sprejeti oktobra 2008 na mednarodni konferenci zdravih mest. Področja 
delovanja so: 
- prijazno mestno okolje (starosti prijazna mesta, migranti, otroci, ženske, 

domovi za starejše, krepitev primarnega zdravstvenega varstva, širjenje 
socialne mreže)  

- zdravo življenje (preventiva nenalezljivih bolezni, mesto brez tobaka, 
telesna aktivnost, zdravo prehranjevanje, preprečevanje zlorabe alkohola 
in drog, ohranjanje mentalnega zdravja in obvladovanje stresa, 
zmanjševanje nasilja v družbi, poškodb ) 

- zdravo urbano okolje in načrtovanje (klimatske spremembe in globalne 
podnebne spremembe, ekonomski razvoj, kreativnost, transport in 
zdravje, izpostavljenost hrupu in onesnaženju v mestnem okolju) . 

 
Za učinkovito delovanje programa »zdravo mesto« je potrebno razvijati nove 
koncepte delovanja, povezovanja med partnerji, organizacijami ter ostalimi mesti 
tako v Sloveniji kot v Evropi.  
 
Sodelovanje v programu je mogoče zagotoviti z vzpostavitvijo programske 
pisarne, kjer potekajo promocijske aktivnosti in kjer je mogoče dostopati do 
ustrezne literature, ki jo pripravljajo na SZO, do informacij, kaj se dogaja v 
evropski mreži in podobno ter z postavitvijo projektnega sveta, ki je 
interdisciplinarni posvetovalni in iniciativni podpornik projekta. Minimalni 
standard, ki ga SZO priporoča za delovanje pisarne sta dve zaposleni osebi 
(koordinator in strokovno tehnični sodelavec) in imenovanje projektnega sveta. 
 
 
Najpomembnejši cilji projekta Zdravo mesto v peti fazi (2009-2013) na področju 
zdravega urbanega okolja in načrtovanja so:  

 optimalno kakovostno, čisto in varno okolje,  
 zdrave soseske in četrtne skupnosti, ki so ljudem prijazne,  
 visoka stopnja sodelovanja meščanov pri odločanju in pri nadzoru  v mestnih 

projektih,  
 enakopraven dostop vseh meščank in meščanov do naravnih virov, 

komunikacijskih poti, informacij; 
 razvijanje raznolike, vitalne in inovativne ekonomije; 
 sodobne prometne ureditve s promocijo javnega mestnega prometa, ureditev 

stez za pešce in kolesarskih poti po mestu;   
 optimalni razvoj in dostopno javno zdravstveno varstvo za vse meščanke in 

meščane.  
 
Minili sta dve desetletji, odkar je Ljubljana vključena v evropsko gibanje »Zdrava 
mesta«. Projekt SZO evropske mreže zdravih mest  predstavlja izhodišče za 
razvoj politike javnega zdravja urbanih središč in lokalnih skupnostih. Je 
program, ki posega v lokalno skupnost ter medsektorsko in interdisciplinarno 
poskuša reševati probleme javnega zdravja, s čimer  spreminja osnovni princip 
načrtovanja v lokalni skupnosti tako, da v središče načrtovanja postavlja zdravje 
meščank in meščanov. V okviru programa Ljubljana - zdravo mesto v prihodnosti 
načrtujemo nadaljevanje aktivnosti, ki so že v teku in predstavitev tem iz 
brošure Zdravo staranje – izziv za MOL. Predstavili bomo organizacije, ki na tem 
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področju že vrsto let uspešno delujejo. Skladno z delovanjem v peti fazi 
načrtujemo aktivnosti, povezane s promocijo zdravega življenjskega sloga in s 
promocijo telesne aktivnosti. 
V Mestni občini Ljubljana vsako leto objavimo javni razpis za sofinanciranje 
programov ali projektov s področja socialnega varstva in varovanja zdravja pod 
skupnim nazivom Ljubljana – zdravo mesto, poleg tega pa še razpise s področja 
športa, preprečevanja zasvojenosti, programov za mlade, varovanja okolja in 
druge. Zakonske naloge, skušamo izvajati s sofinanciranjem aktivnosti nevladnih 
organizacij zagotoviti čim bolj razvejano in stabilno mrežo t. i. dopolnilnih 
programov.  
 
Sofinancirani programi s področja socialnega varstva so namenjeni otrokom in 
mladim, starim, ljudem s težavami v duševnem zdravju, ljudem z različnimi 
oblikami oviranosti, ljudem, ki se srečujejo s tveganji za nastanek revščine in 
njenimi posledicami, ženskam in otrokom, ki so žrtve nasilja, ljudem s težavami 
zaradi uživanja dovoljenih in nedovoljenih drog ter motenj hranjenja, Romom in 
Rominjam, imigrantom in imigrantkam. 
S področja varovanja zdravja pa so programi namenjeni predvsem ohranjanju in 
promociji zdravja otrok, mladih, osveščanju o odgovornem spolnem vedenju, 
zdravju in o spolno prenosnih okužbah, osveščanju in vzpodbujanju odgovornega 
odnosa do rabe dovoljenih drog in  preprečevanju drugih oblik zasvojenosti,  
promociji zdravega načina življenja na področju reproduktivnega zdravja, 
izboljšanju kvalitete zdravstvenega varstva za ranljive skupine, svetovanju 
posameznikom in družinam v stiski in zagovorništvu uporabnic/ uporabnikov 
zdravstvenih storitev. 
 

8.4.1.3 Zdravo staranje – izziv za Mestno občino Ljubljana 
 
V okviru pisarne Ljubljana - zdravo mesto smo izdali brošuro z naslovom Zdravo 
staranje – izziv za Mestno občino Ljubljana. Z njo smo želeli osvetliti in 
predstaviti teme in aktivnosti, ki so namenjene skrbi za starejše v Mestni občini 
Ljubljana. Pripravili smo jo skupaj s sodelavci z drugih oddelkov mestne uprave 
in Javnega stanovanjskega sklada ter našima javnima zavodoma, Zavodom za 
oskrbo na domu in Zdravstvenim domom Ljubljana. K sodelovanju smo povabili 
tudi strokovnjake in strokovnjakinje iz vladnih in nevladnih organizacij ter domov 
za starejše, ki se že dalj časa bodisi profesionalno, bodisi prostovoljno ukvarjajo 
s področjem dela s starejšimi.  
Staranje prebivalstva je pojav, ki terja odziv celotne družbe. Zlasti mestna okolja 
so tista, ki so temu izzivu še posebej izpostavljena. V Ljubljani je delež starih  
znašal 17,5 odstotkov prebivalstva, kar predstavlja skoraj 47.000 občank in 
občanov od skupno 267.760 prebivalk in prebivalcev mesta v letu 2007. 
 
V brošuri smo predstavili:  

 Aktivno reševanje stanovanjske problematike starejših (primerna najemna 
stanovanja za starejše, rentni odkup stanovanj, zamenjave stanovanj, 
zagotavljanje bivalnih enot, gradnja oskrbovanih stanovanj). 

 Institucionalno varstvo za starejše (domovi za starejše). 
 Pomoč družini na domu (Zavod za oskrbo na domu Ljubljana). 
 Izobraževanje starejših (Univerza za tretje življenjsko obdobje). 
 Družabništvo, medgeneracijsko povezovanje in aktivno preživljanje prostega 

časa. 
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 Športne aktivnosti za starejše. 
 Promocijo zdravja in zdravstveno preventivo (ZDL, patronažna služba). 
 
Brošura je po predstavitvi doživela veliko zanimanja, prejeli smo veliko pohval in 
spodbud za naše dosedanje delo. Hkrati nam brošura pomeni zavezo k 
ohranjanju tistega dobrega, kar že imamo in k iskanju novih odgovorov in 
rešitev. Verjamemo, da bo tematika še dolgo aktualna. 
  
Omenili bi, da je naše mesto podprlo tudi priprave za izvedbo projekta SZO z 
imenom Starejšim prijazna Ljubljana, ki s svojimi priporočili želi vzpodbuditi 
prebivalce in prebivalke mesta, da bomo v skupnem sodelovanju izboljšali 
kakovost bivanja v Ljubljani.  
 
Telesna dejavnost in aktivno preživljanje prostega časa v Ljubljani 
V vsakdanjem mestnem utripu so meščani in meščanke izpostavljeni hitremu 
življenjskemu tempu, negativnim vplivom iz okolja, kroničnemu pomanjkanju 
časa in stresu. Tako je zdrav življenjski slog rdeča nit vseh aktivnosti dosedanjih 
faz programa »Zdrava mesta«. Glavni poudarek je na telesni dejavnosti kot 
temelju za ohranjanje dobrega telesnega in duševnega zdravja, dobrega počutja 
in obenem zmanjšuje tveganje za nastanek kroničnih bolezni. Zadnji podatki SZO 
kažejo, da več kot polovica populacije v mestih ni dovolj telesno dejavna. Tako je 
v Evropski mreži zdravih mest temeljni koncept vključitev telesne dejavnosti v 
vsakodnevno življenje. Osnova za to je tudi v povezavi z ustreznim urbanističnim 
načrtovanjem mestnega okolja. Način, kako so mesta načrtovana, oblikovana in 
prenovljena je močno povezan z možnostmi telesne aktivnosti in njenega vpliva 
na zdravja posameznikov in posameznic v  skupnosti. V fazi priprave na sprejetje 
v MOL sta dva ključna dokumenta urbanističnega načrtovanja: Strateški 
prostorski načrt (SPN) in Izvedbeni prostorski načrt (IPN) MOL, ki  vključujeta 
sodobne elemente urbanističnega načrtovanja in oblikovanja objektov za 
rekreacijo parkov, zelenih površin ter prijaznega prometnega sistema, ki 
vključuje kolesarske poti in pešpoti, kar vse spodbuja telesno dejavnost meščank 
in meščanov . 
 
V Ljubljani je osrednja rekreacijska os POT, ki poteka okoli Ljubljane. Poleg 
obstoječih športnih in rekreacijskih površin, ki jih je treba ustrezno vzdrževati in 
nadgrajevati, so potrebne še tudi nove športne in rekreacijske površine. Med cilji 
SPN MOL so: 

 zasnovati omrežje športnih centrov po intenzivnosti rabe (gosto omrežje 
manjših, manj gosto, a vseeno primerno razporejeno in dostopno omrežje 
večjih centrov), 

 zagotavljati javno dostopne odprte športno rekreacijske površine, 
 opredeliti površine, ki so del socialne in kulturne infrastrukture mesta in se 

lahko uporabljajo tudi za šport in rekreacijo. 
 
Za potrebe občanov so pomembna športna središča, ki obogatijo posamezne 
mestne četrti s programskimi centri, ki sooblikujejo središča javnega in 
socialnega utripa četrti ter omogočijo vsem prebivalcem MOL enakovreden 
dostop do športno-rekreacijskih površin.  
 
MOL v okviru Oddelka za šport sofinancira in izvaja številne aktivnosti in 
programe, ki posredno ali neposredno spodbujajo telesno aktivnost meščank in 
meščanov. Vzpodbudno je dejstvo, da ozaveščenost prebivalcev in prebivalk MOL 
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na tem področju raste skupaj z vedno večjimi možnostmi za tovrstno 
udejstvovanje. Na to temo po zgledu brošure Zdravo staranje – izziv za Mestno 
občino Ljubljana pripravljamo brošuro z naslovom Telesna dejavnost in aktivno 
preživljanje prostega časa v Ljubljani. Le-ta bo predstavila, kaj vse v MOL 
nudimo za vzdrževanje telesne dejavnosti in s tem neposredno za spodbujanje 
zdravega življenjskega sloga meščank in meščanov. 
 

8.4.1.4 Zaključek 
 
Program zdravih mest SZO je dolgoročni mednarodni razvojni program, ki 
postavlja zdravje v središče kot eno najpomembnejših vrednot in kot izziv 
politično odgovornim nosilcem v evropskih mestih. Pri tem zagovarja povezujoče 
lokalne strategije za zdravje in trajnostni razvoj na osnovi usmeritev in priporočil 
strategije Zdravje za vse v 21. stoletju in Lokalne Agende 21. Program zdravih 
mest podpira napore za dosego fizičnega, duševnega, socialnega in okoljskega 
ravnovesja in s tem dobrega počutja prebivalk in prebivalcev, ki živijo in delajo v 
urbanih okoljih. 
 

8.4.2 Zdravje in rekreacija v LUR 
 
Rekreacijske dejavnosti pomembno sooblikujejo zdravo in kakovostno bivalno 
okolje. Med rekreacijske dejavnosti uvrščamo športne in druge aktivnosti 
namenjene obnovi človekovih psihičnih in fizičnih moči, sprostitvi ipd. Rekreacija 
s svojo interdisciplinarnostjo pomembno vpliva tudi na druge dejavnosti, kot so 
zdravstveno varstvo, vzgoja in izobraževanje, znanost, kulturo, gospodarstvo in 
turizem. 
 
Vsaka oblika rekreacije ima specifične zahteve po prostoru. Pogoj za delovanje 
večine rekreacijskih dejavnosti je kvalitetno okolje. Za rekreacijo v naravnem 
okolju so temeljnega pomena naravne in kulturne krajinske prvine. Rekreacijske 
dejavnosti so predvsem odvisne od: 
- doživljajske zmožnosti krajine, to je od njenega izgleda kot celote ali od 

njenih posameznih prvin (npr. od vegetacije, geomorfoloških in hidroloških 
objektov); te dejavnosti so zlasti: pohodništvo, sprehajanje, hoja in tek na 
smučeh, čolnarjenje itd.; 

- krajinske privlačnosti oziroma uporabnosti za rekreacijske aktivnosti (npr. 
klima, vodne in reliefne razmere itd.); med take dejavnosti lahko uvrstimo, 
poleg zgoraj naštetih še alpsko smučanje, veslanje na mirnih vodah, gorsko 
kolesarjenje, športno plezanje ipd.); 

- naravnih prvin, ki imajo zdravilni učinek na človeški organizem (npr. določena 
klima, termalne in mineralne zdravilne vode ipd.); 

- »notranje« vrednosti krajinskih sestavin in njihove primernosti za 
spoznavanje in proučevanje naravnih pojavov in procesov; na to se 
navezujejo zlasti tiste dejavnosti, katerih poglavitni namen je spoznavanje in 
proučevanje naravnih procesov in njihovih učinkov, kot npr. opazovanje 
prostoživečih živali, opazovanje rastlinstva, nežive narave ipd. (Jeršič, 
1999:9).  

 
Kvalitetno okolje in naravne prvine so za večino rekreacijskih dejavnosti pogoj za 
delovanje in razvoj. Razmere v okolju, doživljajski potenciali in primernost 
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krajine za izvajanje aktivnosti so med bistvenimi za določanje območij, primernih 
za odvijanje dejavnosti. Za izvajanje rekreacijskih dejavnosti je pogosto 
potrebna tudi določena infrastruktura. Gradnja in delovanje infrastrukturnih 
objektov in sama prisotnost ljudi oziroma rekreacijska aktivnost, prostorske 
kvalitete ogrožata. 
 

8.4.2.1 Cilji na področju razvoja rekreacije v LUR 
 
Območje Ljubljanske urbane regije, ki leži na stiku predalpskega in dinarsko-
kraškega sveta, s skrajnim severnim delom sega v alpski svet, na skrajnem 
vzhodu se dotika celo subpanonskega sveta, nudi možnosti za razvoj 
raznovrstnih rekreacijskih dejavnosti. Cilji na področju razvoja rekreacijskih 
dejavnosti v LUR so: 
 
 razporeditev rekreacijskih območij in središč na način, da bo omogočena 

temeljna športnorekreacijska dejavnost vsem prebivalcem regije na območju 
dnevnega dosega, 

 zagotovitev rekreacijskih površin, ki bodo dostopne v vseh letnih časih, 
 zagotovitev rekreacijskih površin za športno-rekreacijske aktivnosti specifičnih 

kategorij prebivalstva (otroci, mladina, starejši, osebe s posebnimi 
potrebami), 

 zagotovitev rekreacijskih površin za dnevno rekreacijo v naravnem okolju, 
 zagotovitev površin za razvoj vrhunskega športa in organizacijo mednarodnih 

prireditev, 
 zagotovitev kolesarske infrastrukture in varnejših pogojev za kolesarjenje, 
 priključitev regionalnega in nacionalnega kolesarskega omrežja na omrežje 

evropskih kolesarskih poti (European Cycle Routes), 
 povezovanje kulturne dediščine, naravnih vrednot in krajine z razvojem 

rekreacijskih dejavnosti in turizmom ter oblikovanjem prepoznavnih blagovnih 
znamk (ureditev tematskih poti – poti po zavarovanih območjih, gozdne učne 
poti, geološke poti, vodne poti, konjeniške poti, muzej športa itd.). 

 

8.4.2.2 Prostorska opredelitev regionalno pomembnih rekreacijskih območij - 
predlog 

 
Predlogi prostorskih opredelitev regionalno pomembnih rekreacijskih območij so 
povzeti v preglednici 20 in grafično prikazani na sliki 42.  
 
Preglednica 20: Predlogi prostorskih opredelitev regionalno pomembnih 
rekreacijskih območij 

Rekreacijska 
dejavnost 

Program razvoja 

Kolesarjenje - nadaljevanje izvajanja projekta »mreža kolesarskih poti« 
- aktivno urejanje kolesarske infrastrukture (vzdrževanje 

obstoječih in ureditev novih poti, postavitev informacijskih tabel, 
izdajanje kolesarskih vodnikov, oblikovanje enotne spletne 
strani s predstavitvijo kolesarskih poti in dodatno programsko 
ponudbo) 

- ureditev regionalne kolesarske krožne poti »pot zdravja 
Ljubljanske urbane regije«, ki povezuje naravne in kulturne 
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Rekreacijska 
dejavnost 

Program razvoja 

zanimivosti in ekološke kmetije; kolesarska pot poteka preko 
občin Kamnik, Lukovica, Moravče, Litija, Šmartno pri Litiji, 
Ivančna Gorica, Grosuplje, Dobrepolje, Velike Lašče, Ig, 
Brezovica, Borovnica, Vrhnika, Logatec, Dobrova – Polhov 
Gradec, Medvode, Vodice, Mengeš, Komenda; 

- ureditev regionalne kolesarske poti ob rekah LUR (uredi se 
kolesarske poti ob Savi, Kamniški Bistrici in Ljubljanici) 

Rekreacija 
v/na/ob vodi 

- sotočje Save, Ljubljanice in Kamniške Bistrice ima velik razvojni 
potencial za rekreacijo; na območju se uredi večji športno-
rekreacijski center, ki vključuje kamp, servisne objekte za 
izposojo opreme, čolnov ipd., gostinski obrat, uredi se plaže in 
opredeli območja za različne rekreativne dejavnosti (kopanje, 
čolnarjenje, ribolov itd.); sotočje je dostopno z javnim potniškim 
prometom; 

- v Tacnu (MOL) na reki Savi se uredi sodoben športno-
rekreacijski center in tekmovalne steze za kajak in kanu; kajak-
kanu center se opremi z ustrezno infrastrukturo, servisnimi 
objekti in komunalno opremo; center je mednarodnega pomena 
in je že prepoznaven po organizaciji prvenstev; kajak-kanu 
center je dostopen z javnim potniškim prometom; 

- Ljubljanica ima velik potencial za rekreacijsko rabo; voda je 
deloma v 2. ter v 2.-3. kakovostnem razredu; izvaja se projekt 
»čista Ljubljanica«, ki bo prispeval k sanaciji Ljubljanice in 
možnostim rabe Ljubljanice kot reke primerne za kopanje; 

- Ljubljanica je zaradi svoje globine in ob ustrezni infrastrukturni 
ureditvi primerna tudi za plovbo za manjša plovila; za izrabo 
reke v rekreacijske in turistične namene je ob reki treba urediti 
ploščadi in mestni program povezati s turističnim programom na 
reki (tradicionalne prireditve, koncerti ipd.); 

- akumulacijsko jezero ob izgradnji HE na Savi se uredi kot 
sodoben veslaški center namenjen športno-rekreativnim in 
izobraževalnim dejavnostim ter muzej športa; 

- ob Savi, Kamniški Bistrici, Ljubljanici, Iščici in Krki se uredi 
tematske poti (vodna kolesarska pot, učna pot); 

- ob izviru Kamniške Bistrice se uredi učne poti; 
Kampiranje - na sotočju Kamniške Bistrice, Save in Ljubljanice se uredi 

sodoben kamp z dobro dostopnostjo (javni potniški promet, 
kolesarske poti) in povezanostjo z ostalimi kraji v regiji, s 
kulturnimi in naravnimi znamenitostmi v regiji ter raznovrstno 
športno-rekreacijsko ponudbo; 

Zimska rekreacija - na območju Bonovca (v občini Medvode) se uredi center za hojo 
in tek na smučeh s potrebno infrastrukturo;  

Golf - golf center Brezovec (občina Medvode) se programsko obogati z 
dodatno tudi izvensezonsko ponudbo, z umestitvijo hotela in 
konferenčnega centra; 

Konjeništvo - v Kamniku, na Rakitni in Igu se uredi pogoje za razvoj sodobnih 
terapevtskih centrov z uporabo metod hipoterapije in 
terapevtskega jahanja; 

- v Komendi, Vodicah, Ljubljani, Igu, Litiji se razvija šole jahanja 
ter uredi centre za športno in rekreacijsko jahanje; 

- uredi in označi se konjeniške poti v regiji, ki povezujejo kulturne 
in naravne zanimivosti in turistične kmetije (tematske 
konjeniške poti povezujejo posamezna območja v občinah 
Kamnik, Domžale, Lukovica, Litija, Komenda, Vodice, Medvode, 
Ig, Brezovica, Borovnica, Škofljica, Velike Lašče, Dobrepolje, 
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Rekreacijska 
dejavnost 

Program razvoja 

Ivančna Gorica); 
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Slika 42: Predlogi prostorskih opredelitev regionalno pomembnih rekreacijskih območij 
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Podrobni predlogi ureditev rekreacijskih območij so prikazani na slikah 43, 44 in 
45.  
 

 
Slika 43: Predlog ureditve rekreacijskega območja v Tacnu 
 

 
Slika 44: Predlog ureditve rekreacijskega območja na izviru Kamniške Bistrice 
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Slika 45: Predlog ureditve rekreacijskega območja na sotočju Save, Ljubljanice in 
Kamniške Bistrice 
 

8.4.3 Rezultati delavnice 
 
Delavnica Zdravje in rekreacija je imela za cilj pridobiti dodatne specifične 
usmeritve glede upoštevanja rekreativne telesne dejavnosti pri prostorskem 
načrtovanju tako, da bo kakovost zunanjega okolja obsegala tudi rekreativno 
(gibalno) komponento, in da bo kot takšna upoštevana kot izhodišče za ureditev 
prostora.  
 
Prikaz demografskih in zdravstvenih kazalnikov je bil podlaga za napovedi in 
pričakovanja, imel pa je namen tudi to, da bi prav ti kazalniki postali preko 
ugotavljanja problemov, potreb, slabosti, nevarnosti in še kaj, pomembna 
izhodišča oz. podlaga za pravilno planiranje, saj identifikacija potreb sodi med 
najvažnejše predpogoje dobrega planiranja.  
 
Če izhajamo iz vsesplošno sprejete podmene, lahko zdravje štejemo za splošno 
vrednoto oziroma temeljno človekovo pravico. Zdravstveni sektor sam pa ne 
more zagotoviti želene kakovosti življenja in dobrega zdravja. Zato je treba v 
praksi in realnem življenju določila iz nacionalnega sistema zdravstvenega 
varstva uresničevati in izvajati v kontekstu širših družbenih in multisektorskih 
dejavnosti. Naj torej različne institucije delujejo in prispevajo k spremljanju in 
izvajanju zdravstvenih politik in strategij, tako na mednarodni ravni (Health for 
All) kot tudi znotraj nacionalnega programa zdravstvenega varstva ter na lokalni 
ravni znotraj koncepta »lokalni akcijski plani za okolje in zdravje« (tudi primer 
programa Zdravo mesto, ki se izvaja v Ljubljani). Tako je možno pospešiti 
aktivnosti za uresničevanje: 
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 Strategije nacionalne prehranske politike, 
 Strategije gibanja za zdravja, 
 Strategije alkoholne politike, politike zmanjševanja kajenja in borbe zoper 

bolezni odvisnosti. 
 
Starostna struktura prebivalstva Slovenije kaže očiten trend zviševanja kvote 
populacije starejše od 65 let in zmanjševanja kvote populacije do 15 let starosti. 
Napoved je, da bo čez nekaj desetletij več kot tretjina populacije starejša od 65 
let – z jasnim podvprašanjem, kakšne potrebe glede uresničevanja zdravstvenih 
in drugih potreb bo imela ta populacija, tudi z vidikov Resolucije o nacionalnem 
programu prehranske politike in Strategije na področju telesne (gibalne) 
dejavnosti, vse v interesu krepitve zdravja. Iz podatkov izhaja, da umrljivost od 
55 leta naprej skokovito narašča, zlasti zaradi kroničnih nenalezljivih bolezni 
(srce in ožilje imata posebej velik delež, tudi rakave bolezni) za katere je znano, 
da lahko veliko naredimo v smislu preprečevanja (preventiva), in sicer prav s 
strategijo gibanja za zdravje in z odpravo negativnih navad in razvad. Tudi s 
pravilno prehransko politiko, v kombinaciji s strategijo gibanja. O potrebi po 
tozadevnih strategijah govorijo tudi specifične stopnje umrljivosti, najvišja je 
zaradi bolezni srca in ožilja. Tudi najpogostejši obiski v zdravstvenih zavodih so 
prav zaradi bolezni obtočil, delež »dnevi hospitalizacije« za populacijo starejšo od 
65 let pa je največji prav zaradi teh kroničnih bolezni. 
 
Trend »večanja števila starih ljudi in zmanjševanja števila rojstev« je 
možno razumeti, kot da je to neka predhodnica socialni in politični 
revoluciji, ki že zdaj terja redefinicijo družbenih in zdravstvenih politik!  
 
Soočeni smo torej z dvema glavnima skupinama obolevnosti pri starejši 
populaciji in s tem v zvezi tudi umrljivostjo: 
1) bolezni srca in ožilja in rakave bolezni; 
2) zlomi, demenca in pozna starost – oslabelost. 
 
Za zmanjševanje problemov in vseh vrst bremen, ki jih ima družba zaradi 
ugotovitev navedenih pod 1) in 2) je treba že zdaj povezati multisektorske 
aktivnosti, tudi prostorsko načrtovanje v smeri ureditve aktivnih območij, ki bodo 
služila, poleg rekreativnim in estetskim namenom tudi promociji in krepitvi 
zdravja. Uresničitev takšnega aktivnega območja na sotočju treh rek (Sava, 
Ljubljanica in Kamniška Bistrica) je realna; udeleženci delavnice so podali 
razmišljanja in predloge za nadaljnje načrtovanje. Kot dodaten premislek za 
ureditev tega aktivnega območja na področju sotočja treh rek bilo predlagamo 
postavitev zdravstveno promocijskega centra ali studija, kjer bi se lahko 
uresničevale specifične zdravstvene storitve, vezane za šport in rekreacijo 
(Športno-medicinski center?). Te bi bile omejene na svetovalni in osnovni 
diagnostični nivo, saj bi služil predvsem promociji zdravja in bi bil podpora varni 
in koristni rekreaciji. 
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9 OCENJEVANJE ALTERNATIVNIH SCENARIJEV 

9.1 Izbor metode in izdelava orodja za oceno 
 
V drugem poglavju je podrobno opisan pristop k SPVO ter razložen koncept 
uporabljene interakcijske matrike. Ker smo želeli privabiti k sodelovanju čim več 
zainteresiranih deležnikov (predstavnike različnih javnosti), smo izdelali tudi 
spletno orodje – spletno verzijo matrike z navodili in podatki za ocenjevanje. Ves 
material se nahaja na spletni strani projekta. 

9.2 Parametri za ocenjevanje  
 
Preglednica 21 podaja izhodiščni seznam parametrov, ki so jih opredelili 
sodelavci pri SPRPN LUR na delavnicah 20.5.2009 in 1.6.2009 kot podlago za 
ocenjevanje ustreznosti alternativnih razvojnih scenarijev. 
 
Preglednica 21: Izhodiščni seznam parametrov za ocenjevanje scenarijev 
 
# Parameter 
1 Izvedljivost scenarija 
2 Integralna strokovna ocena - mnenje 
3 Trendi  
4 Kakovost bivanja 
5 Zadovoljitev vseh družbenih skupin 
6 Ekonomičnost, racionalnost, prilagodljivost družbene infrastrukture 
7 Potovalni časi, udobnost, vplivi na okolje prometa 
8 Izrabljenost potencialov 
9 Opredeljevanje Nature2000 
10 Vodovarstvena območja/kopalne vode 
11 Kompetitivnost LUR 
 
Zaradi operabilnosti ocenjevanja/izpolnjevanja matrik so bili parametri agregirani 
v naslednje parametre: 

- Konkurenčnost LUR 
- Izvedljivost/uresničljivost strategij, prioritet, ukrepov 
- Prostorska kohezija (vključuje socialno kohezijo) 
- Kakovost bivanja 

 

9.3 Navodila za ocenjevanje  
 
Navodila za ocenjevanje so bila sestavni del matrike. Njihova vsebina je 
naslednja: 
 
Pričujoča matrika je orodje za oceno, koliko posamezen razvojni scenarij – A, B, 
C – prispeva h konkurenčnosti, prostorski koheziji in kakovosti bivanja v LUR. 
Prostorska kohezija v celoti integrira načela vzdržnega razvoja. Poseben vidik 
ocenjevanja scenarijev je ocena izvedljivosti/uresničljivosti posameznih 
strategij/prioritet/ukrepov (seznam od 1-23 je v drugem stolpcu matrike). 
Členitev prostorske kohezije na posamezne kategorije skupaj s podpornimi 
vprašanji/razlagami naj bi olajšala ocenjevanje oziroma pripisovanje ustreznih 
znakov iz legende (glej preglednico 22). 
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Preglednica 22: Parametri za ocenjevanje z dodatno razlago in podpornimi 
vprašanji 
 

 
 
Matrika za ocenjevanje scenarijev na osnovi izbranih parametrov je podana v 
preglednici 23.

Vidik/parameter Razlaga in podporna vprašanja 
Konkurenčnost LUR Gre predvsem za vprašanje, koliko posamezen scenarij 

(njegove  strategije, prioritete, ukrepi) prispevajo k 
mednarodni konkurenčnosti. Načeloma se v scenariju 
išče tiste opredelitve, ki bodo naredile LUR privlačno v 
mednarodnem kontekstu (npr. postavitev ali ureditev 
posebnih zdravstvenih in izobraževalnih ustanov, sedeži 
evropskih institucij, logistični centri zaradi križanja 5. in 
10. TEN-T koridorja ipd). 

Izvedljivost/uresničljivost 
strategij, prioritet, ukrepov 

Pri ocenjevanju izvedljivosti je pomembno razumevanje 
ali so/bodo izpolnjeni pogoji (politični, družbeni, 
gospodarski) za izvedbo scenarija. Kot določene težave 
oziroma ovire za izvedbo strategij/prioritet/ukrepov je 
mogoče navesti nasprotna stališča/interese različnih 
akterjev (koalicije/opozicije), nezadostne tehnične in 
ekonomske/tržne analize v načrtovalski fazi za določitev 
stvarnih pogojev za izvedbo, pomanjkljive analize 
potreb, pomanjkljiv pravni red, pomanjkljiva udeležba 
deležnikov v procesih odločanja in nasprotovanje, 
neustrezne tehnološke rešitve, kulturne specifičnosti itd. 

Prostorska kohezija (vključuje 
socialno kohezijo): 

- prostorska učinkovitost 
(presek med 
gospodarskimi in 
fizičnimi/okoljskimi 
elementi) 

- prostorska identiteta 
(presek med 
gospodarskimi in 
socialnimi elementi) 

- prostorska kakovost 
(presek med socialnimi 
in fizičnimi/okoljskimi 
elementi) 

- družbena povezanost 
in trdnost 

- izkoriščenost 
potencialov (načela 
vzdržnosti) 

- varstvo okolja (narava, 
viri, bivalno okolje) 

 

Prostorska kohezija združuje šest vidikov/parametrov. 
Prvi trije so »standardni« in so povzeti po ESPON 
(Evropsko omrežje za opazovanje prostorskega razvoja), 
četrti poudarja družbene vidike prostorskega razvoja, 
peti razpoložljivost, izkoriščenost in razvoj potencialov, 
vključno s človeškimi, šesti pa integralno pokriva 
varovalne interese. 
 
Podporna vprašanja so: 

- Ali so danosti in potenciali prostora praviloma 
ustrezno izkoriščeni (skladno z načeli vzdržnosti)? 

- Ali se vzpodbuja ohranjanje prostorske identitete 
ter ali se jo nadgrajuje? 

- Ali scenarij prispeva k izboljševanju trendov (npr. 
k izboljšanju starostne strukture, migracij, 
klimatskih sprememb)? 

- Ali se razvoj prilagaja potrebam? 
- Ali se zagotavlja enake možnosti dostopa do 

znanja in storitev za vse socialne skupine? 
- Ali je varstvo narave uravnoteženo z razvojnimi 

težnjami – preglednost in utemeljevanje območij 
Nature2000? 

- Ali je varstvo vod zadovoljivo? 
 
Ocenjevalec naj z opombo v matriki po potrebi 
specificira na kaj se ocena nanaša! 

Kakovost bivanja Ali se zagotavlja kakovost bivanja za vse prebivalce (v 
mestih in na podeželju)? 
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Preglednica 23: Matrika za ocenjevanje scenarijev z izbranimi parametri  
 

Strategije, prioritete, ukrepi 

Parametri za ocenjevanje 

Opombe, 
komentarji 
in predlogi Konkurenčnost 

LUR 

Izvedljivost / 
uresničljivost 
strategij, 
prioritet, 
ukrepov 

Prostorska 
kohezija 

Kakovost 
bivanja 

I. REGIONALNO PROSTORSKO NAČRTOVANJE LUR   

 Splošno A B C A B C A B C A B C  
1 Pristop k določanju razvojnih območij              
2 Usklajevanje kraja bivanja in dela  

(cilj: čim manj prometnih obremenitev) 
             

3 Okoljevarstvo in zdravje               
II
. VSEBINE IZ STROKOVNIH PODLAG REGIONALNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA LUR  

 Poselitev A B C A B C A B C A B C  
4 Usmerjanje nove poselitve v urbana območja in 

zgoščevanje obstoječih naselij 
             

5 Zagotavljanje finančne dostopnosti stanovanj/bivališč 
za vse skupine prebivalstva 

             

 Družbena infrastruktura A B C A B C A B C A B C  
6 Zagotavljanje vertikalne in horizontalne (mrežne) 

povezanosti družbenih dejavnosti   
             

7 Vzpodbujanje zasebno-javnega partnerstva pri 
povezovanju družbenih dejavnosti in gospodarstva  

             

8  Zagotavljanje izobraževalnih, športnih, zdravstvenih 
in kulturnih objektov ter storitev nadregionalnega 
pomena 

             

9 Zagotavljanje medgeneracijskega povezovanja              
 Promet A B C A B C A B C A B C  
10 Zagotavljanje JPP, ki je usklajen z načrtovanim 

razvojem urbanih območij (vključuje P+R) 
             

11 Zmanjševanje deleža osebnega motoriziranega 
prometa  (doseganje ugodnejšega  »modal-splita«) 

             

12 Zagotavljanje udobne, cenejše, varne in okoljsko 
ustreznejše dostopnosti do javnih funkcij, delovnih 
mest, storitev in znanja vsem prebivalcem regije ob 
zmanjšanju potreb po vožnji 

             

13 Zmanjševanje zdravstvenih tveganj zaradi prometa              
14 Okrepitev prometne vozliščnosti Ljubljane in LUR z 

izgradnjo sodobne prometne infrastrukture (hitra 
železnica) ter novega prometno logističnega terminala 
na poteku 5. in 10. vseevropskega koridorja 

             

 Krajina A B C A B C A B C A B C  
15 Ohranjanje naravne, kulturne, urbane in kmetijske 

krajine ter identitete, ki omogoča zdravo, varno in 
prijetno bivalno okolje  

             

16 Zagotavljanje kakovostne infrastrukture za izvajanje 
različnih oblik rekreacije in turističnih dejavnosti 

             

17 Zagotavljanje integralnega upravljanja z vodami 
skladno z Vodno direktivo EU 

             

 Energetika A B C A B C A B C A B C  
18 Zagotavljanje nižje rabe energije in  povečanje 

energetske učinkovitosti podjetij in drugih deležnikov 
ter regije kot celote 

             

19 Povečanje rabe obnovljivih virov energije              
20 Zagotavljanje  povezanega energetskega načrtovanja 

vseh energetskih sistemov in njihove usklajenosti z 
okoljskimi vidiki 

             

 Komunalno in vodno gospodarstvo A B C A B C A B C A B C  
21 Zagotavljanje dolgoročne oskrbe prebivalstva z 

zdravo pitno vodo 
             

22 Zmanjševanje obsega nastajanja odpadkov              
23 Zagotavljanje sortiranja, obdelave, predelave in 

vračanja/koristne izrabe odpadkov 
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Preglednica 24: Legenda znakov za ocenjevanje scenarijev s pomočjo matrik 
 
Znak Pomen 
+ Nedvoumen pozitiven prispevek; znak izberemo v primeru, ko menimo, da 

je  vsebina jasna in prepričljiva glede na posamezne predvidene strategije, 
prioritete, ukrepe 

+i Nejasen pozitiven prispevek; znak izberemo v primeru, ko menimo, da 
vsebina scenarija zgolj nakazuje določeno strategijo/prioriteto/ukrep, kar 
pomeni, da je treba besedilo scenarija bolje specificirati oziroma pojasniti 
izvedbo strategije, prioritete, ukrepa. 

0 Prispevka scenarija ni mogoče ugotoviti, bi ga pa pričakovali; potrebna je 
ustrezna dopolnitev oziroma specifikacija scenarija 

n Prispevka ni pričakovati; ni neposredne zveze 
 
V okviru ocenjevanja matrike smo prosili ocenjevalce, da podajo svoje mnenje 
glede dobrih in slabih strani scenarija (izbor strategij, prioritet, ukrepov iz 
matrike) ter zaključni komentar, kjer smo želeli sintezno oceno scenarijev ter 
utemeljitev koristnosti regionalnega prostorskega načrtovanja – z vidika 
konkurenčnosti LUR, izvedljivosti scenarijev, prostorske kohezije in kakovosti 
bivanja. 
 

9.4 Analiza izpolnjenih matrik 
Rezultati ocenjevanja scenarijev s pomočjo matrik so prikazani v preglednici 25. 
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Preglednica 25: Rezultati ocenjevanja scenarijev 
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9.4.1 Pregled - Splošno 
 
 
1. Pristop k določanju razvojnih območij 
  
Komentarji ocenjevalcev: 
»Izvedljivost ukrepa odvisno od stopnje vključenosti lokalne skupnosti« 
 
»Predlagam jasnejše formulacije od sedanjih, npr. "na področju poselitve 
predvideva razvoj policentričnega sistema poselitve na ravni 
države"..."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" Koristna bi bila 
razlaga, katera merila odločilno prispevajo k določanju razvojnih con/območij. 
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Velja tudi za ureditve zavarovanih ali dodatnih Natura območij - npr. v kontekstu 
varstva vod. Glede izvedljivosti predlagam navedbo ključnih dejavnikov za in 
proti uresničitvi posameznega scenarija. Pri utemeljevanju izboljševanja 
kakovosti življenja za vse prebivalce predlagam nekaj eksplicitnih opornih točk za 
razlikovanje med scenariji.« 
 
Komentar SPVO:  
Ocenjevalci pripisujejo (štirje od šestih) pristopu za določanje razvojnih območij 
v  b in c pozitivno oceno. En ocenjevalec poudarja, da besedilo o tem ni jasno 
oziroma ga ni. Razprava na delavnici: Kje je tekst o pristopu k določanju 
razvojnih območij v scenarijih? Več pozitivnih ocen je videti tudi pri oceni 
prispevka h konkurenčnosti in prostorski koheziji. Predlog SPVO ocene: v okviru 
priprave zasnov je treba o pristopu k določanju razvojnih območij povedati kaj 
več in povsem nedvoumno. 
 
 
2. Usklajevanje kraja bivanja in dela  
 
Komentarji ocenjevalcev: 
»Strategije so formulirane presplošno, ni jasne zveze z usklajevanjem kraja 
bivanja in dela. Predlagam takšen opis prizadevanj k navedenemu usklajevanju, 
da je možna ocena prispevkov h konkurenčnosti in ostalim ciljem ter po možnosti 
razlikovanje med scenariji.« 
 
 
Komentar SPVO: 
Ocenjevalci ugotavljajo, da je usklajevanje kraja bivanja in dela zastopano v 
scenariju C, delno tudi v scenariju B. Ugotavljajo prispevek predvsem h 
konkurenčnosti LUR  in kakovosti življenja. Pri prispevku k prostorski koheziji je 
poudarjena odvisnost od izvedbe. Ocenjevalci ugotavljajo tudi, da je treba biti v 
opisih scenarijev bolj jasen. Predlog SPVO ocene: usklajevanje kraja dela in 
bivanja naj bo eno glavnih izhodišč prostorskega načrtovanja/strokovnih podlag. 
Pri pripravi zasnov naj se poudarijo ti vidiki. 
 
 
3. Varstvo okolja in zdravje  
 
Komentarji ocenjevalcev: 
»Izvedljivost ukrepa najvišja pri scenariju A (minimalni standardi)«  
 
»Strategije so formulirane presplošno, ni jasne zveze z varstvom okolja in 
zdravjem na način, da sta okoljski in človeški zdravstveni kapital pogoja in 
določnika razvoja. Predlagam takšen opis medsebojnih povezav, da je možna 
ocena prispevkov h konkurenčnosti in ostalim ciljem ter po možnosti razlikovanje 
med scenariji.« 
 
Komentar SPVO: 
Ocenjevalci ugotavljajo, da so strategije za varstvo okolja in zdravje 
konkurenčne in prispevajo h kakovosti življenja v scenarijih b in c. Prispevek k 
prostorski koheziji se prav tako prepoznava pri obeh scenarijih b in c. Ocenjevalci 
ugotavljajo tudi, da je treba biti v opisih scenarijev bolj jasen. Predlog SPVO 
ocene: pri pripravi zasnov naj se v uvodnem delu poudarijo ti vidiki. 
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9.4.2 Komentarji k sistemu Poselitev 
 
4. Usmerjanje nove poselitve v urbana območja in zgoščevanje 
obstoječih naselij 

 
Komentarji ocenjevalcev: 
»Izvedljivost oz. uresničljivost posameznega scenarija v tem primeru ni odvisna 
od možne nedodelanosti oz. nejasnosti opisa scenarija temveč od realnih 
družbenih, ekonomskih in prostorskih razmer in procesov, ki pa zaenkrat ne 
povečujejo možnosti za njihovo udejanjanje.« 
 
Komentar SPVO: 
Ocenjevalci pripisujejo scenariju C pozitivno oceno. Pri scenariju B poudarjajo 
vprašanje izvedljivosti. Razprava na delavnici: Kako upoštevati realne družbene, 
ekonomske in prostorske razmere pri izdelavi zasnov? Predlog SPVO ocene: v 
okviru priprave zasnov je treba o usmerjanju nove poselitve natančneje opisati 
izvedbo scenarija oziroma nedvoumno pojasniti, kako se naj izbirajo urbana 
poselitvena območja. 
 
 
5. Zagotavljanje finančne dostopnosti stanovanj/bivališč za vse skupine 
prebivalstva 
 
Komentarji ocenjevalcev: 
»Zagotavljanje finančne dostopnosti stanovanj za vse skupine prebivalstva je v 
precejšnji meri odvisno od obstoja in izvajanja kakovostne stanovanjske politike 
na ravni države in regije. Sedanja stanovanjska politika je sorazmerno 
neuspešna pri zagotavljanju ustreznih cenovno dosegljivih stanovanj za vse 
skupine prebivalcev, še posebej za mlade in mlade družine. Vstop mladih v 
stanovanjski sektor je zaradi visokih in hitro rastočih cen stanovanj, kljub 
izboljšanju pogojev financiranja, izrazito otežen in pogosto uresničljiv le s 
pomočjo meddružinskih transferjev.« 
 
Komentar SPVO: 
Ocenjevalci pripisujejo scenariju C pozitivno oceno. Pri scenariju B poudarjajo 
vprašanje izvedljivosti. Razprava na delavnici: bolj jasno opisati izvedbo 
scenarija B?   
 

9.4.3 Komentarji k družbeni infrastrukturi 
 
6. Zagotavljanje vertikalne in horizontalne (mrežne) povezanosti 
družbenih dejavnosti   
 
Komentarji ocenjevalcev: 
»Konkurenčnost LUR/scenarij B: +i pomeni manjši pozitivni učinek« 
 
Komentar SPVO: 
Ocenenjevalci ugotavljajo, da zagotavljanje vertikalne in horizontalne (mrežne) 
povezanosti družbenih dejavnosti  prispevajo h konkurenčnosti, prostorski 
koheziji in h kakovosti življenja v scenarijih C in B (z manjšim pozitivnim 
učinkom). Ocenjevalci ugotavljajo tudi, da je treba biti v opisih scenarijev bolj 
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jasen (izvedba B). Predlog SPVO ocene: pri pripravi zasnov naj se v uvodnem 
delu poudarijo ti vidiki. 
 
 
7. Vzpodbujanje zasebno-javnega partnerstva pri povezovanju 
družbenih dejavnosti in gospodarstva  
 
Komentarji ocenjevalcev: 
»To je tudi vprašanje nacionalne ureditve, znanja, izkušenj.« 
 
Komentar SPVO: 
Rezultati izražajo precejšnjo odvisnost od izvedbe, predvsem pri scenarijih B in 
C. SPVO: predlagamo dopolnitev z vidika izvedbe scenarijev v smislu evidence 
pogojev (dobre prakse?) dosedanjega uspešnega partnerstva. 
 
 
8. Zagotavljanje izobraževalnih, športnih, zdravstvenih in kulturnih 
objektov ter storitev nadregionalnega pomena 
 
Komentarji ocenjevalcev: 
»izvedljivost/C : manjši pozitivni učinki« 
 
Komentar SPVO: 
Rezultati kažejo pozitiven prispevek scenarijev B in C; vprašljiva je izvedljivost 
scenarija C, kljub visokim pozitivnim ocenam. SPVO: podpreti 
izvedljivost/uresničljivost scenarijev B in C z argumenti prihodnjega razvoja 
družbe, kot je slovenska: izobraževanje, zdravje, raziskovanje, storitve. 
 
9. Zagotavljanje medgeneracijskega povezovanja 
 
Komentar SPVO: 
Ocenenjevalci ugotavljajo, da zagotavljanje medgeneracijskega povezovanja  
prispeva k prostorski koheziji in kakovosti življenja v scenarijih C in B. 
Ocenjevalci ugotavljajo tudi, da je treba biti v opisih scenarijev bolj jasen 
(izvedljivost, uresničljivost). Predlog SPVO ocene: pri pripravi zasnov naj se tem 
vidikom da poseben poudarek, saj brez prepoznavanja problema tudi do rešitve 
ne more priti. Tukaj je treba, kljub nasprotnemu mnenju številnih, tudi RRA, priti 
z demografskimi podatki. V podporo je tudi predstavitev dr. Vudraga, koncept, 
razprava in rezultati delavnice Zdravje in rekreacija. 
 

9.4.4 Komentarji k prometu 
 
10. Zagotavljanje JPP, ki je usklajen z načrtovanim razvojem urbanih 
območij (vključuje P+R) 
 
Komentarji ocenjevalcev: 
»Najbolj je izvedljiv Scenarij A. To pa zaradi zapostavljenosti JPP na vseh 
ravneh, od državne do lokalne. JPP je prepuščen konkurenčnemu tržnemu boju s 
prikrito subvencioniranim individualnim cestnim prometom. Glede na renesanso 
JPP v razvitih evropskih državah in na vse večje zavedanje o njegovem pomenu 
je tak trend v Sloveniji zaskrbljujoč in je zato potrebna čimprejšnja aktivna vloga 
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države na tem področju. Sistem JPP je nepovezan in vse bolj izgublja delež v 
skupnem prometnem sistemu. Posamezni podsistemi se razvijajo neodvisno in v 
medsebojnem konkurenčnem boju znižujejo konkurenčnost celotnega sistema 
JPP.« 
 
Komentar SPVO: 
Rezultati ocenjevanja kažejo pozitiven prispevek scenarijev B in C; vprašljiva je 
izvedljivost scenarija C, kljub visokim pozitivnim ocenam. Ocenjevalci ugotavljajo 
tudi, da je treba biti v opisih scenarijev bolj jasen. SPVO: specificirati ključne 
dejavnike, ki vplivajo na izvedljivost/uresničljivost scenarijev B in C. Scenarij A 
brez popravkov na tem področju nima možnosti za "tekmo" z B in C. 
 
 
11. Zmanjševanje deleža osebnega motoriziranega prometa  (doseganje 
ugodnejšega »modal-splita«) 
 
Komentarji ocenjevalcev: 
»Modal split se v primerih B in C spremeni na račun avtomobila. Na podlagi 
ocenjevanja se ne izkaže razlika, da je v scenariju C sprememba v prid 
nemotoriziranih oblik.« 
 
 
Komentar SPVO: 
Ocenjevalci pripisujejo scenarijem B in C nedvomno prednost, scenarij A pa je 
označen kot vsebinsko pomanjkljiv na tem področju. SPVO: poudariti pomen 
nemotoriziranih oblik prometa in poudariti njihovo zastopanost v zasnovah (npr. 
kolesarska infrastruktura) 
 
 
12. Zagotavljanje udobne, cenejše, varne in okoljsko ustreznejše 
dostopnosti do javnih funkcij, delovnih mest, storitev in znanja ... 
 
Komentar SPVO: 
Ocenjevalci dajejo pri tej prioriteti nedvoumno prednost scenariju c. Opozarjajo 
pa na izvedljivost. Predlog SPVO: v zasnovah opozoriti na ključne dejavnike, ki 
bodo pripomogli k izvedbi/uspešnosti prioritete. Predlog za delavnico: izdelati ta 
seznam ključnih dejavnikov. 
 
13. Zmanjševanje zdravstvenih tveganj zaradi prometa 
 
Komentar SPVO: 
Ocenjevalci ugotavljajo pozitiven učinek scenarija B in C predvsem na kakovost 
življenja. Ocenjevalci ugotavljajo vsebinske pomanjkljivosti v opisu scenarija A. 
SPVO: dopolnitev scenarijev z zdravstvenimi vidiki povezanimi s prometom. 
 
 
14. Okrepitev prometne vozliščnosti Ljubljane in LUR z izgradnjo 
sodobne prometne infrastrukture ... 
 
Komentarji ocenjevalcev: 
»Pozitivni vpliv je v vseh scenarijih, vendar je med njimi razlika v intenzivnosti 
tega vpliva.« 
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Komentar SPVO: 
Jasna je prednost scenarija C pri prometni vozliščnosti, z velikim poudarkom na 
izvedljivosti. Slednja je bolj pomembna za scenarij B. Če bo integralni scenarij 
(po delavnici) vključeval več prometnih elementov iz scenarija B, potem je treba 
opozoriti tudi na ključne dejavnike izvedljivosti. Predlog SPVO ocene za 
delavnico: izdelati seznam ključnih dejavnikov za uspeh prioritete o vozliščnosti 
Ljubljane. Gradnja hitre železnice Trst-Ljubljana ni izvedljiva in je treba poudariti 
nujne spremembe v pričakovanjih tako glede koridorja kot najvišje hitrosti za 
oba, potniški in tovorni promet. Nižje hitrosti pomenijo, da ne gre za hitro 
železnico! 
 

9.4.5 Komentarji h krajini 
 
15. Ohranjanje naravne, kulturne, urbane in kmetijske krajine ter 
identitete, ki omogoča zdravo, varno in prijetno bivalno okolje  
 
Komentarji ocenjevalcev: 
»izvedljivost /B, C  dopolniti« 
 
Komentar SPVO: 
Ocenjevalci poudarjajo scenarij C, z velikim poudarkom na njegovi izvedljivosti. 
Vprašanje izvedljivosti je še bolj izpostavljeno  za scenarij B. Če bo integralni 
scenarij (po delavnici) vključeval več elementov iz scenarija b,  je treba opozoriti 
tudi na ključne dejavnike izvedljivosti. Predlog SPVO za delavnico: izdelati 
seznam ključnih dejavnikov za uspeh prioritete o ohranjanju naravne, kulturne, 
urbane in kmetijske krajine ter identitete, ki omogoča zdravo, varno in prijetno 
bivalno okolje ter ugotoviti, ali gre pri scenarijih za velike razlike v namembnosti 
prostora ter dejanski rabi. Ogledi,ki smo jih izvedli v okviru SPVO so pokazali, da 
"prostorsko" scenariji niso ogrožajoči, to je da se kmetijska raba opušča. 
 
 
16. Zagotavljanje kakovostne infrastrukture za izvajanje različnih oblik 
rekreacije in turističnih dejavnosti 
 
Komentarji ocenjevalcev: 
»Opredelitev kmet. območij- kategorizacija preveč podrobno predstavljena v 
scenariju (mogoče bi opis kategorij bolj sodil v nabor nekih konkretnih 
predlaganih ukrepov za uresničevanje scenarija)« 
 
»Scenarij C je najboljši« 
 
Komentar SPVO: 
Rezultati izpostavljajo prednost scenarijev B in C; scenarij A je pomanjkljiv 
/nejasen z vidika prostorske kohezije in kakovosti življenja. Pri vseh scenarijih je 
izpostavljeno vprašanje izvedljivosti /uresničljivosti. SPVO: izpostaviti elemente, 
ki bi razjasnili vidike uresničljivosti. 
 
 
17. Zagotavljanje integralnega upravljanja z vodami skladno z Vodno 
direktivo EU 
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Komentarji ocenjevalcev: 
»Tekst scenarijev bi bilo treba prilagoditi prostorskemu načrtovanju.« 
 
Komentar SPVO: 
Ocenjevaje izpostavlja majhne razlike med scenariji ABC, vendar se pojavljajo 
zelo različne interpretacije vsebin. SPVO: predlog za revizijo oz. bolj jasen zapis 
obravnavanih strategij/prioritet/ukrepov, saj je tekst v zvezi s komunalo in 
vodnim gospodarstvom napisan neskladno s potrebami prostorskega 
načrtovanja. 
 

9.4.6 Komentarji k energetiki 
 
 
18. Zagotavljanje nižje rabe energije in povečanje energetske 
učinkovitosti podjetij in drugih deležnikov ter regije kot celote 
 
Komentarji ocenjevalcev: 
»C: zelo optimističen, potrebna dodatna obrazložitev/pojasnitev glede 
izvedljivosti ukrepov« 
 
»Prostorska kohezija: scenarij B bo zlasti prispeval k prostorski učinkovitosti, 
tako tudi scenarij C, ki bo okrepil tudi prostorsko identiteto in prostorsko 
kakovost. Bolj smotrno izkoriščenost potencialov (prihrankov) lahko pričakujemo 
po scenariju B, izkoriščenost potencialov (virov) bo optimalnejša pri C.« 
 
Komentar SPVO: 
Ocenjevalci dajejo prednost scenarijem B in C. Scenarij B je bil ocenjen pozitivno 
tudi z vidika uresničljivosti, medtem ko scenarij C zahteva dodaten opis 
uresničljivosti/izvedljivosti. SPVO: nabor elementov uresničljivosti scenarija C. 
Energetiko je treba uvrstiti v uvodni tekst pri zasnovah (glej pripombe k matriki). 
 
19. Povečanje rabe obnovljivih virov energije 
 
Komentarji ocenjevalcev: 
»Ista opomba kot pri ukrepu 18 : C: zelo optimističen, potrebna dodatna 
obrazložitev/pojasnitev glede izvedljivosti ukrepov« 
 
»Raba OVE po scenariju A in B bo manjša, zato sta ta dva scenarija tudi prejela 
nižje ocene.  Prispevek h prostorski koheziji je tudi v tem primeru v večini 
vrednoten v navezi s prostorsko učinkovitostjo.« 
 
Komentar SPVO: 
Ocenjevalci dajejo prednost scenariju C, zaradi večje rabe OVE. Pri scenariju B je 
bila izražena zahteva po dodanem opisu uresničljivosti/izvedljivosti. SPVO: nabor 
elementov uresničljivosti scenarija B (primerljivost B in C v okviru SPVO).  
 
20. Zagotavljanje povezanega energetskega načrtovanja vseh 
energetskih sistemov in njihove usklajenosti z okoljskimi vidiki 
 
Komentarji ocenjevalcev: 
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»Ista opomba kot pri ukrepu 18 : C: zelo optimističen, potrebna dodatna 
obrazložitev/pojasnitev glede izvedljivosti ukrepov« 
 
»Povezano energetsko načrtovanje se po prvih dveh scenarijih razvija v zelo 
omejenem obsegu, zato ne gre pričakovati večjega vpliva.« 
 
Komentar SPVO: 
Ocenjevalci dajejo prednost scenariju C, zaradi večje rabe OVE. Pri scenariju B je 
bila izražena zahteva po dodanem opisu uresničljivosti/izvedljivosti. SPVO: nabor 
elementov uresničljivosti scenarija B (primerljivost B in C v okviru SPVO). 
 

9.4.7 Komentarji h komunalni infrastrukturi 
 
21. Zagotavljanje dolgoročne oskrbe prebivalstva z zdravo pitno vodo 
 
Komentar SPVO: 
Predlagamo revizijo oz. bolj jasen zapis obravnavanih strategij/prioritet/ukrepov, 
saj je tekst v zvezi s komunalo in vodnim gospodarstvom napisan neskladno s 
potrebami prostorskega načrtovanja.  
 
22. Zmanjševanje obsega nastajanja odpadkov 
 
Komentar SPVO: 
Predlagamo revizijo oz. bolj jasen zapis obravnavanih strategij/prioritet/ukrepov, 
saj je tekst v zvezi s komunalo in vodnim gospodarstvom napisan neskladno s 
potrebami prostorskega načrtovanja. 
 
23. Zagotavljanje sortiranja, obdelave, predelave in vračanja/koristne 
izrabe odpadkov 
 
Komentar SPVO: 
Predlagamo revizijo oz. bolj jasen zapis obravnavanih strategij/prioritet/ukrepov, 
saj je tekst v zvezi s komunalo in vodnim gospodarstvom napisan neskladno s 
potrebami prostorskega načrtovanja.  
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9.5 Primerjalna ocena scenarijev 

9.5.1 Ugotovitve ocenjevalcev 
 
Dobre strani scenarija (izbor strategij, prioritet, ukrepov iz matrike):  
A Zagotavljanje osnovne oskrbe na vseh področjih družbenih dejavnosti blizu 

kraja bivanja 
• Dvig kakovosti storitev in kakovosti bivanja 
• Povečan obseg vključevanje zasebnega sektorja med izvajalce storitev 

B • Izboljšano povezovanje med občinami in skupno zagotavljanje DI 
• Zagotavljanje novih oblik storitev na področju predšolskega varstva, 

zdravstva, oskrbe starejših in dvig kakovosti storitev DI 
• Navezovanje na gospodarstvo in zasebni sektor nasploh 
• Krepitev centrov izven MOL 
• Kakovostna ponudba družbenih dejavnosti ter kakovostno oblikovani objekti 

DI prispevajo k večji prepoznavnosti regije in države 
C • Zagotovljen enakomeren dostop do vseh storitev 

• Izrazita skrb za okolje   
• Dobra horizontalna in vertikalna povezanost dejavnosti DI in dobra povezava 

z zasebnim sektorjem zagotavlja nižjo porabo javnih sredstev 
• Zagotovitev pogojev za medgeneracijsko sodelovanje in sobivanje 
• Visoka kvaliteta storitev in znanj omogoča enakovredno vključevanje v 

evropska omrežja, kar ima za regijo tudi pozitivne ekonomske posledice 
• Visoka kvaliteta bivanja, spodbujanje zdravega in aktivnega načina življenja 

(pri tem aktivna vloga lokalnih skupnosti) 
• Umeščanje večjih objektov DI ob upoštevanju načel trajnosti 

 
Slabe strani scenarija (izbor strategij, prioritet, ukrepov iz matrike): 
A • Neenakomeren dostop do storitev na višjih nivojih izven MOL 

• Neracionalna poraba javnih sredstev (občine vlagajo vsaka v svojo DI glede 
na trenutne potrebe brez upoštevanja prihajajočih demografskih sprememb; 
občine pokrivajo vse stroške izgradnje in vzdrževanja DI kljub danim 
možnostim, da bi del stroškov prenesle na investitorje) 

• Umeščanje večjih  objektov DI brez upoštevanja načel trajnosti 
B • Umeščanje večjih objektov DI ob omejenem upoštevanju načel trajnosti 

• Kljub relativno visoki kvaliteti bivanja neizrazita skrb za okolje, nizka stopnja 
družbene odgovornosti 

C • Zagotavljanje enakomerne dostopnosti vsem prebivalcem območja je 
povezana z dodatnimi stroški 

• Izgradnja večjih prireditvenih centrov, mednarodno uveljavljenih ustanov 
ipd. zahteva visoke investicije, ki se povrnejo šele na dolgi rok 

 
 
Dobre strani scenarija (izbor strategij, prioritet, ukrepov iz matrike): 
A posodabljanje cestne infrastrukture, poudarjena skrb za varstvo narave 
B aktivna stanovanjska politika, usklajevanje in povezovanje na področju 

izobraževanja, nove oblike varstva in bivanja starejših, razvoj JPP, dopolnitev 
cestnega omrežja na nekaterih preobremenjenih povezavah, urejeno 
kolesarsko omrežje, urejena rekreacijska infrastruktura 

C Upoštevanje načela vzdržnega razvoja, urejenost JPP, koncentracija poselitve, 
zagotavljanje športnih, rekreacijskih, kulturnih dejavnosti in 
medgeneracijskega povezovanja, zagotavljanje rekreacijske infrastrukture, 
projekti preventivne zdravstvene oskrbe, poudarjena skrb za »zdravo« življenje 
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(ekološka pridelava hrane, poudarek na rekreacijski infrastrukturi ipd.), 
poudarek na inovativnosti in izobraževanju 

 
Slabe strani scenarija(izbor strategij, prioritet, ukrepov iz matrike): 
A pristopi k določanju razvojnih območij, (ne)zagotavljanje dostopnosti stanovanj 

za vse skupine prebivalstva, nekonkurenčnost JPP in nadaljnja odvisnost od 
osebnega avtomobila, polarizacija, neuravnotežena raba prostora 

B vprašljiva izvedljivost scenarija (zaradi družbenih in političnih pogojev, deloma 
tudi gospodarskih) 

C vprašljiva izvedljivost scenarija (zaradi družbenih in političnih pogojev, deloma 
tudi gospodarskih) 

 
 
 
Dobre strani scenarija (izbor strategij, prioritet, ukrepov iz matrike): 
A politična podpora, enostavnejši ukrepi, potrebna minimalna sredstva za izvedbo 
B večja osveščenost in večja odgovornost vseh za razvoj, projekti, prilagojeni 

aktualnim razmeram, ekonomsko in prostorsko učinkovit scenarij 
C zmanjšano onesnaževanje, dolgoročne in samooskrbne rešitve, okoljsko ustrezen, 

a finančno drag scenarij 
 
Slabe strani scenarija (izbor strategij, prioritet, ukrepov iz matrike): 
A Scenarij A bolj ali manj ne predvideva strategij, prioritet in ukrepov, navedenih za 

energetiko v matriki, kar je hkrati tudi njegova največja slabost; nadaljevanje 
sedanjih trendov, nadaljnje onesnaževanje, izraba virov 

B Potrebna visoka podpora javnosti, politična moč in prizadevnost vsakega 
posameznika, ni dovolj agresiven v smislu ukrepov varovanja okolja, ampak samo 
zmanjšuje stroške rabe energije in ne toliko stroškov onesnaževanja okolja 

C Z OVE težko doseči učinkovitost in zadostne količine proizvedene energije, ki je 
danes potrebna; za uresničljivosti bi bilo potrebno narediti zelo veliko v zelo 
kratkem času – osveščenost družbe, motiviranost politikov 

 
 
Dobre strani scenarija (izbor strategij, prioritet, ukrepov iz matrike): 
A Je izvedljiv, čeprav je že scenarij A zelo optimističen, saj temelji na 

RRP-ju, ki je v veliki meri spisek želja, kar je ob času recesije še bolj 
res. Tako, da bi težko rekli, da je trendni. 

B Združuje realnost in najsodobnejše trende. 
C Zelo »optimalen« 
 
 
Zaključni komentarji (sintezna ocena scenarijev ter utemeljitev koristnosti 
regionalnega prostorskega načrtovanja – z vidika konkurenčnosti LUR, prostorske 
kohezije, kakovosti bivanja): 
 
 
SCENARIJ A – nadaljevanje trendov, brez jasnejšega koncepta – povečevanje 
lokalnih dejavnikov in osebnih iniciativ, povečuje se prostorska razpršenost, na 
drugi strani se močno poudarja varstvo narave in dediščine (potenciali prostora 
niso povsem izkoriščeni, razvoj ne sledi povsem potrebam prebivalstva, neenake 
možnosti za različne socialne skupine) 
 
SCENARIJ B – nakazuje možnosti postopne optimizacije mreže naselij in 
prometnic, s čimer se znižuje obremenitev okolja, izboljšuje se prostorska in 
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socialna mobilnost prebivalstva (s čimer se povečuje konkurenčnost, zagotavlja 
višjo kakovost bivanja) 
 
SCENARIJ C – optimizacija mreže naselij in prometnic (zgoščena poselitev, 
manjši regionalni centri, urejenost JPP), poudarek na vzdržnem razvoju in 
večfunkcionalni rabi podeželja, visoka stopnja prostorske in socialne mobilnosti, 
odprtost družbe v kulturnem in tehnološkem pogledu; poudarek na izobraževanju 
in inovativnosti (konkurenčnost regije, visoka kakovost bivanja, prepoznavna 
identiteta prostora, varstvo okolja) 
 
Regionalno prostorsko načrtovanje lahko (mora) prispeva k zmanjšanju 
medregionalnih razlik, usmerjanju koristi v problemska območja, izboljšanju 
dostopnosti, izboljšanju gospodarske strukture, izboljšanju fizičnega in bivalnega 
okolja v celotni regiji. Regionalno planiranje bi moralo zagotavljati, da 
kratkoročne koristi/prednosti ne bodo ogrožale dolgoročnih interesov družbe, 
prispevati mora h koordinaciji med viri in razvojem, uravnotežiti interese pri rabi 
zemljišč, ustvarjati pogoje za zdravo bivalno okolje (kakovost bivanja), 
zanimivo/privlačno fizično okolje (prostorska identiteta/prepoznavnost). 
 
Realno se bo uresničil scenarij nekje vmes med A in B, s tem da bodo določene 
občine bolj intenzivno izvajale tudi tretji scenarij, saj bodisi imajo naravne bodisi 
gospodarske predispozicije in so pripravljene vložiti več za dolgoročno ustrezne 
rešitve. Glede na trenutno gospodarsko krizo ne gre pričakovati velikih vlaganj v 
razvoj in inovativne strategije, zato je pričakovati poudarek na ukrepih, 
namenjenih učinkoviti rabe energije. Kakšen scenarij se bo odigral, je odvisno 
tudi od politike EU in tega, kako zahtevna bo. Konkurenčnost se z vidika 
energetike lahko zviša na podlagi večje samooskrbnosti in preskrbljenosti regije 
ter tudi viškov proizvedene energije, ki bi jih regija lahko prodajala drugam. Ker 
so večje proizvodne enote nadzirane na državni ravni, težko govorimo o 
regionalnem prispevku k proizvodnji, vsekakor pa so za manjše in manj potratne 
občine pomembne manjše proizvodne enote, ki lahko s cenejšo, lokalno 
proizvedeno energije privabijo investitorje. Prostorska kohezija se bo povečala v 
primeru, da bo regija izkoriščala notranje vire, če bo zmanjšalo porabo goriv in 
avtomobila kot glavnega transportnega sredstva ter več sredstev vložila v 
ustreznejšo, bolj policentrično razporeditev služb, ki bo zahtevala manj dnevnih 
migracij. Prav tako bo prostorska kohezija okrepljena, če bodo občine in regija 
smotrno in v dovoljenih okvirih uporabljale sedaj še neizkoriščene lokalne vire za 
proizvodnjo energije, kar bo prineslo nova delovna mesta in povečalo kvaliteto 
bivanja. Kvaliteta bivanja je subjektivna kategorija, zato jo je težko oceniti. 
Povečanje lahko pričakujemo v primeru scenarija B in C, lahko pa se poveča tudi 
v primeru A, zlasti če prebivalci vrednotijo svobodo osebne izbire zelo visoko ter 
možnost uporabe avtomobila, ki poenostavi logistiko vsakdanjega življenja. Če 
upoštevamo okoljsko onesnaženost in stroške, povezane z izvedbo scenarija A, 
potem lahko upravičeno smatramo, da se bo kvaliteta bivanja po scenariju A 
izrazito zmanjšala. 
 
Priprava scenarijev se je pokazala kot zelo pozitivna, saj se kažejo tudi številni 
projekti. Te strokovne podlage bi bilo treba pripraviti vzporedno z RRP. Trenutno 
področja po scenarijih medsebojno niso povsem usklajena (npr. na mnogih 
področjih se omenjajo delovna mesta, poselitev, koncentracija). Pri izvedbi 
scenarijev opozarjamo še na naslednje vidike: recesija, ki je hujša, kot smo 
predvidevali, znatna EU sredstva zgolj do leta 2013 (izvedba do 2015), javno-
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finančne težave države in občin, problematika porazdelitve pristojnosti (velik 
vpliv države, skromno medobčinsko sodelovanje) – vzpostavitev pokrajin bi 
verjetno pozitivno vplivalo na regionalno prostorsko načrtovanje in še bolj 
pomembno, na izvajanje. 
 
Predlogi 
 

- Predlagamo, da je usklajevanje kraja bivanja in dela eno od 
izhodišč/določilnica prostorskega načrtovanja LUR oziroma strokovnih 
podlag. 

 
- Glede dobrih in slabih strani predlagamo, da se povzamejo ugotovitve z 

delavnic. 
 

- Vztrajati je treba na izvajanju strategije OVE v kateremkoli scenariju. 
 

- Predlagamo eksplicitno upoštevanje evropskih projektov kot je CIVITAS 
ELAN. 

 
- Scenarija B in C sta močnejša pri konkurenčnosti, prostorski koheziji in 

kakovosti bivanja 
 

- Pravni red je obvezujoč; treba je poiskati druge opore za razlikovanje med 
scenariji. 

 

9.5.2 Sklep 
 
Zasnove se izdelajo na osnovi opredelitev v alternativnem scenariju C. 
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10 OCENJEVANJE ZASNOV 

10.1 Izbor metode in izdelava orodja za ocenjevanje 
 
Glej poglavje 9.1. 

10.2 Nabor strateških okoljskih ciljev 
 
Strateški okoljski cilji so navedeni v preglednici 1, glej poglavje 2. Dodatno k 
temu veljajo povezave v preglednici 26.  
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Tematski sklopi obravnave SPVO Izhodišča za določanje kazalnikov 
 
Odpadki 

- razmerje center (MOL)/okolica (druge občine) ter urbani centri/podeželje 
- vzpodbujanje prostorske kohezije 
- jasne vzpodbude in politike za čim manjše nastajanje odpadkov, njihovo čim večjo koristno izrabo in neškodljivo predelavo ter odlaganje 
- razvidne rešitve za ravnanje z odpadki čim bližje nastanku 

Promet 
 
 

- razmerje center (MOL)/okolica (druge občine) ter urbani centri/podeželje 
- odnos mesto bivanja/mesto zaposlitve ter prometne implikacije 
- izboljševanje stanovanjskega sklada in bivanjskih pogojev 
- zmanjševanje razlik v dostopnosti zdravstvenih storitev v regiji 
- vzpodbujanje prostorske kohezije 
- omogočanje večje dostopnosti do odprtega prostora za prebivalce urbanih območij 
- izboljševanje dostopa do rekreativnih in športnih območij/objektov 
- učinkovito upravljanje z zemljišči (boljša izraba nezasedenih/degradiranih območij, preprečevanje onesnaževanja) 
- učinkovito izraba obstoječe infrastrukture 
- zmanjševanje potovalnih razdalj 
- zmanjševanje potreb po potovanjih 
- zmanjševanje razlik v dostopnosti (do izobraževanja, dela, storitev) med urbano in podeželsko populacijo 
- omogočanje varnega kolesarjenje in hoje  
- izboljševanje privlačnosti, zanesljivosti, udobnosti, varnosti JPP 
- zmanjševanje prometne gneče in potovalnih časov  
 - kakovosti okolja vključujoč klimatske spremembe  
- prenos prevoza blaga s cest na železnico 
- infrastruktura in logistične storitve za učinkovit tranzit blaga na ravni EU  
- rešitve za potrebe hitrega, udobnega, varnega prevoza potnikov na mednarodni ravni 
- prispevek k izboljšanju kakovosti okolja vključujoč klimatske spremembe 

Kmetijstvo 

- vzpodbujanje prostorske kohezije 
- politika varstva in razvoja, ki omogoča izboljševanje stanja na območjih z nižjo biološko raznovrstnostjo 
- učinkovito upravljanje z zemljišči (boljša izraba nezasedenih/degradiranih območij, preprečevanje onesnaževanja) 
- premišljena izraba mineralnih virov 
- jasna prizadevanja za ohranjanje in izboljševanje kakovosti zraka, vod in zemljine 

Gospodarstvo/industrija 
 
 

- razmerje center (MOL)/okolica (druge občine) ter urbani centri/podeželje 
- odnos mesto bivanja/mesto zaposlitve ter prometne implikacije 
- spodbujanje prostorske kohezije 
- učinkovito upravljanje z zemljišči (boljša izraba nezasedenih/degradiranih območij, preprečevanje onesnaževanja) 
- premišljena izraba mineralnih virov 
- zmanjševanje potovalnih razdalj 
- zmanjševanje potreb po potovanjih  
- prenos prevoza blaga s cest na železnico 
- infrastruktura in logistične storitve za učinkovit tranzit blaga na ravni EU  
- ustvarjanje delovnih mest v mestih in na podeželju 
- povečevanje dostopa do različnih delovnih mest z inovativnostjo SMP (srednjih in malih podjetij) 
- omogočanje enakopravnega dostopa do kakovostnega izobraževanja in učinkovitega usposabljanja v povezavah šole-industrija s sodelovanjem 

med znanstveno-raziskovalnimi ustanovami in proizvodnimi podjetji  
- elementi prostorske kohezije kot osnova za podjetništvo in inovacije, upoštevanje povezav med gospodarskimi, družbenimi in fizičnimi/okoljskimi 

sestavinami v poslovnih načrtih 
- zagotavljanje upravno-zemljiških pogojev za ustanavljanje novih SMP (srednjih in malih podjetij) na podeželju in v okviru novih gospodarskih con

Infrastruktura 

- razmerje center (MOL)/okolica (druge občine) ter urbani centri/podeželje 
- upoštevanje ranljivih/ogroženih skupin 
- zmanjševanje razlik v dostopnosti do zdravstvenih storitev v regiji 
- preživljanje delovnega/prostega časa v regiji z udejstvovanjem pri športu, rekreaciji, zabavi in kulturnih dogodkih 
- vzpodbujanje prostorske kohezije 
- omogočanje večje dostopnosti do odprtega prostora za prebivalce urbanih območij 
- upoštevanje podnebnih sprememb pri upravljanju okoljske infrastrukture? 
- upravljanje z vodami skladno z okvirno vodno direktivo 
- jasne vzpodbude in politike za čim manjše nastajanje odpadkov, njihovo čim večjo koristno izrabo in neškodljivo predelavo ter odlaganje 
- razvidne rešitve za ravnanje z odpadki čim bližje nastanku 
- učinkovito izrabljanje obstoječe infrastruktura 
- upoštevanje  podnebnih sprememb pri skrbi za vodne zmogljivosti in značilnosti  

Narava - Območja varstva narave 
- izboljševanje dostopa do rekreativnih in športnih območij/objektov 
- politika varstva in razvoja, ki omogoča izboljševanje stanja na območjih z nižjo biološko raznovrstnostjo 
- upoštevanje podnebnih sprememb pri ohranjanju/izboljševanju biološke raznovrstnosti 

Izredni dogodki - vključevanje ocene ogroženosti zaradi naravnih in tehnoloških izrednih dogodkov 

Zdravje in rekreacija 

- upoštevanje in promoviranje določilnic zdravja 
- zmanjševanje razlik v dostopnosti do zdravstvenih storitev v regiji 
- preživljanje delovnega/prostega časa v regiji z udejstvovanjem pri športu, rekreaciji, zabavi in kulturnih dogodkih 
- omogočanje večje dostopnosti do odprtega prostora za prebivalce urbanih območij 
- izboljševanje dostopa do rekreativnih in športnih območij/objektov 

Energetika 

- učinkovito upravljanje z zemljišči (boljša izraba nezasedenih/degradiranih območij, preprečevanje onesnaževanja) 
- premišljena izraba mineralnih virov 
- čim manjša raba energije in povečevanje energetske učinkovitosti 
- razvoj obnovljivih virov energije in zmanjševanje energijske odvisnosti  

# Cilj 

1 

Zagotoviti skladnost pozidave v regiji s 
potrebami gospodarstva, družbene 
infrastrukture, bivanja, prostočasnih 
dejavnosti 

2 
Izboljšati zdravje prebivalcev in odpraviti 
zdravstvene neenakosti v regiji po ogroženih 
skupinah 

3 

Zagotoviti boljše možnosti za doživljanje in 
vrednotenje prostora regije (narava, 
dediščina, delo, šport, zabava) ter udeležbo v 
kulturnih in rekreativnih aktivnostih 

4 Izboljšati splošno varnost v regiji in zmanjšati 
število in resnost kriminalnih dejanj 

5 Povečati družbeni kapital v regiji 

6 Povečati/ohranjati biološko raznovrstnost v 
regiji 

7 

Varovati in poudarjati naravno ter kulturno 
raznovrstnost v regiji ter promovirati okoljski 
kapital, vključno z arheološkimi in drugimi 
spomeniki 

8 Skrbno upravljati vire 

9 
Zmanjševati nastajanje odpadkov in 
povečevati njihovo ponovno uporabo oziroma 
vračanje na mesto nastanka 

10 
Zmanjševati rabo energije, povečevati rabo 
OVE in zmanjševati odvisnost od 
neobnovljivih virov 

11 

Učinkovito izrabljati obstoječo prometno 
infrastrukturo, zmanjševati potrebo po 
potovanju z avtomobilom, zmanjševati število 
voženj z motornimi vozili nasploh, izboljšati 
dostopnost do delovnih mest in servisov za 
vse in sicer tako, da se uporabljajo okoljsko 
prijazni načini prevoza oziroma gibanja 

12 
Zagotavljati možnosti za kakovostno 
zaposlitev, vključujoč zmanjšanje potreb po 
potovanjih 

13 Razvijati kulturo podjetništva in inovacij 

14 

Zagotavljati fizične pogoje za majhno in 
srednje veliko, uspešno gospodarstvo, 
vključujoč infrastrukturo, ki podpira napredne 
proizvodne, predelovalne in informacijske 
tehnologije 

15 Podnebne spremembe 

Preglednica 26: Povezave med strateškimi cilji in tematskimi sklopi obravnave SPVO 
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10.3 Navodila za ocenjevanje in izdelava spletnega orodja 
 
Ocenjevanje smo zasnovali na ugotavljanju zastopanosti strateških okoljskih 
ciljev v posameznih sestavinah zasnov (seznam sestavin je v prvem stolpcu 
matrike). Legenda znakov za ocenjevanje je prikazana v preglednici 27. 
 
Preglednica 27: Legenda znakov za ocenjevanje zasnov s pomočjo matrik 
 
Znak Pomen 
++ Ustrezna zastopanost strateških okoljskih ciljev; uporabimo, ko 

menimo, da je upoštevanje oziroma vključenost ciljev v zasnovah 
nedvoumna, velika in dosegljiva 

+ Dobra zastopanost strateških okoljskih ciljev; uporabimo, ko menimo, 
da je upoštevanje oziroma vključenost ciljev v zasnovah nedvoumna, da pa 
bi lahko bila tudi večja oziroma izrazitejša 

0 Nizka ali nejasna zastopanost strateških okoljskih ciljev; uporabimo, 
ko menimo, da bi bilo treba zasnove revidirati v smislu upoštevanja 
strateških okoljskih ciljev 

- Ni neposredne zveze s strateškimi okoljskimi cilji 
i Znak uporabimo, kadar želimo poudariti, da je zastopanost ciljev odvisna 

od izvedbe zasnov; dodatno pojasnilo podamo v komentarju 
? Neznano, nejasno 
 
Na koncu izpolnjevanja vsake matrike je bilo predvideno, da ocenjevalci podajo 
zaključni komentar (sintezno oceno zasnov po posameznih strateških okoljskih 
ciljih). 
 

10.4 Izpolnjevanje matrik  
 
Tako kot pri ocenjevanju scenarijev, so matrike za ocenjevanje zasnov izpolnili le 
sodelavci na projektu. Drugih sodelujočih ni bilo. Razlogi za to nam niso znani, 
nikakor pa to ni bila neobveščenost deležnikov o možnostih ocenjevanja. Pozivi 
za sodelovanje so jim bili posredovani večkrat, imeli so tudi možnost izbire med 
klasičnim in spletnim ocenjevanjem. Rezultate zaradi navedenega ocenjujemo 
kot nepopolne; po potrebi in na osnovi posebnega dogovora z naročnikom smo 
pripravljeni ponuditi dodatne možnosti udeležbe pri ocenjevanju tako scenarijev 
kot zasnov.  
 

10.5 Analiza izpolnjenih matrik 
 
Rezultati analize in pregleda izpolnjenosti strateških okoljskih ciljev na ravni 
zasnov SPRPN LUR na podlagi izpolnjenih matrik, ki so zbrane v prilogi 1, ter 
druge ugotovitve pridobljene v okviru strateškega ocenjevanja SPRPN LUR, so 
podane v preglednici 28. 



 

 
228 

Preglednica 28: Pregled izpolnjenosti strateških okoljskih ciljev na ravni zasnov SPRPN LUR 

Strateški okoljski cilj 
Ocena 
izpolnjenosti 
cilja 

Dobre strani zasnov Možne izboljšave zasnov Komentarji in predlogi 

(1) skladnost pozidave 
s potrebami 
gospodarstva, 
družbene 
infrastrukture, 
bivanja, prostočasnih 
dejavnosti 

visoka Prometna vozliščnost 
Ljubljane in nasploh 
regionalna prometna 
ureditev 

Komunalno in vodno 
gospodarstvo zaostaja v 
skladnosti na podeželju 

Zagotoviti je treba izvedbo prometnih 
povezav z JPP, sicer se dostopnost na/s 
podeželja ne bo izboljševala 

(2) izboljšati zdravje 
prebivalcev 

visoka Krajina (kmetijstvo – 
prehranjevanje, 
rekreacija, gibanje); 
ureditev prometa in vpliv 
na "modal split" – več 
kolesarjenja in hoje, 
povečevanje javnega 
transporta 

Poselitev – upoštevanje 
varnosti pred tehnološkimi in 
naravnimi nesrečami (glej 
posebno poglavje o 
ocenjevanju ogroženosti); 
upoštevanje 
medgeneracijskega 
sodelovanja in druženja 

Zagotoviti izvedbo ukrepov na področju 
rekreacije oziroma gibanja nasploh; 
izvedba prometnih izboljšav/ukrepov; 
izvajanje "gibalne" in "prehranske" 
strategije Ministrstva za zdravje in 
priporočil delavnice "Zdravje in 
rekreacija" v okviru SPRPN LUR 

(3) boljše doživljanje 
in vrednotenje 
prostora regije 

zelo visoka Ukrepi v okviru družbene 
infrastrukture in 
ohranjanja krajine 

Preiskati možnosti za še 
intenzivnejše oziroma bolj 
prepoznavno in uspešno 
vzdržno kmetijstvo (glej 
predloge/priporočila z 
delavnice "Kmetijstvo in 
varstvo krajine") 

Podrobneje preučiti ali se ukrepi prometne 
ureditve in družbene infrastrukture 
medsebojno skladajo in podpirajo 

(4) izboljšati splošno 
varnost 

potrebna 
večja 
pozornost 

Ohranjanje tipične 
podeželske dejavnosti in 
na naravo vezanega 
turizma  

Prostorska strategija - 
splošno, poselitev, družbena 
infrastruktura, krajina: ni 
eksplicitnega poudarka na 
varnosti 

Premalo pozornosti na ta cilj. Ukrepe bo 
treba bolj konkretizirati oziroma paziti, da 
gospodarske, demografske in druge 
spremembe (posledična imigracija) ne bi 
vplivale na poselitev, varnost. Več 
pozornosti varnosti industrijskih 
postrojenj. 
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(5) povečati družbeni 
kapital 

zelo visoka Zagotavljanje enakih 
možnosti v urbanih 
centrih in na podeželju, 
aktivna vloga podeželja, 
različni življenjski stili 

Specifikacija nosilcev 
posameznih ukrepov 

Zagotoviti lokacije in infrastrukturo 
regionalnega pomena 

(6) 
ohranjati/povečevati 
biološko raznovrstnost 

visoka Poudarek na vzdržnosti 
pri posegih/ureditvah. 

Nejasni ukrepi v prostorski 
strategiji 

Splošen koncept varstva narave je treba 
racionalno uveljavljati; neposreden obstoj 
in implikacijo osnov za določitev območij 
Natura 2000 pa je treba ob vsaki razvojni 
pobudi ponovno utemeljiti, sicer se bodo 
konflikti med različnimi interesi poglabljali 
(če bodo še naprej zgolj administrativno-
pravno načelni). 

(7) promovirati 
okoljski kapital 

zelo visoka Krajina, komunalno in 
vodno gospodarstvo  

Nejasni ukrepi prostorske 
strategije; tudi za varstvo 
okoljskega kapitala pred 
podnebnimi spremembami 

Promovirati razvojne pobude in politike 
(programe) z neposrednim upoštevanjem 
okoljskega in družbenega kapitala 
oziroma s prostorsko kohezijo 

(8) ustrezno upravljati 
vire 

visoka Izkoriščanje potencialov, 
OVE, kakovostna 
kmetijska zemljišča, 
bogastvo voda in gozdov 
so temelji prihodnjega 
razvoja (zdrava hrana, 
mehke oblike turizma, 
rekreacija itd.) 

Mineralne surovine 
pomanjkljivo predstavljene 

Komunalno in vodno gospodarstvo – 
odpadke ter energijo tesneje povezati s 
ciljem 

(9) zmanjšati 
nastajanje odpadkov 
in povečati njihovo 
uporabo 

visoka Zavedanje problema Medobčinsko dogovarjanje, 
nepregledno financiranje 
oziroma določanje stroškov 
ravnanja z odpadki 

Jasneje prikazati kako ukrepi izpolnjujejo 
cilje: energetika, CERO (usmeritve so v 
poglavju o odpadkih) 

(10) zmanjšati rabo 
energije in povečati 
rabo OVE 

zelo visoka Celovitost, preglednost, 
jasnost ukrepov 

 Dodatne možnosti so v prometu in 
ureditvah stavb na podeželju 
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(11a) učinkovit 
promet - regionalno 

zelo visoka Poudarek na JPP in 
povezovanju na 
mednarodni ravni – 
projekt CIVITAS ELAN 

Možne izboljšave pri 
podeželski populaciji ter 
varnosti kolesarjenja in hoje; 
poudarek bi se moral videti 
na ravni prostorske strategije 

Promocija različnosti prevoza; promocija 
ustreznega "modal splita"; študije 
povezav sprememb zdravja zaradi 
sprememb  "modal splita" 

(11b) učinkovit 
promet - 
nadregionalno 

dobra Povezava ljubljanske 
metropolitanske regije s 
pristaniščem v Kopru ter 
zasnove za izrabo 
mednarodnega 5. in 10. 
TEN-T koridorja, vključno 
s "hitro progo" 

Razen prometne vozliščnosti 
Ljubljane so drugi vidiki 
premalo zastopani 

Ukrepi za prenos blaga na železnico, 
izboljšave mednarodnega potniškega 
prometa, temeljitejše in realnejše 
načrtovanje proge za visoke hitrosti skozi 
Slovenijo  

(12) zagotavljati 
kakovostno zaposlitev 

visoka Ureditve v okviru zasnov 
nudijo potencial za 
zaposlovanje visoko 
izobraženega kadra 

 Prizadevati si za čim uspešnejše in bolj 
razširjeno "delo od doma". Takšna 
kakovostna zaposlitev ima številne 
prednosti (finančne, družbene, 
zdravstvene, prometne, okoljske). 

(13) razvijati kulturo 
podjetništva in 
inovacij 

visoka Povezovanje z znanostjo 
in raziskavami, kulturo, 
izobraževanjem, 
učinkovito rabo energije 
itd. 

Konkretizirati nosilce prenosa 
filozofije in utemeljitev 
koristnosti povezovanja do 
neposrednih uporabnikov (na 
podeželju); podjetništvo bi se 
moralo bolj sklicevati na 
prostorsko kohezijo, to je 
sintezo okoljskih, 
gospodarskih in družbenih 
dejavnikov 

Demonstracije s strani Kmetijskega 
inštituta, ustanovitev poskusnih centrov, 
uporaba biomase, inovacije na področju 
varstva okolja in podjetništva 

(14) zagotavljati 
uspešna SMP 

visoka  Zveza med ukrepi in ciljem je 
premalo eksplicitna – glej 
komentar 

Očitno je ustvarjanje pogojev za SMP in 
informacijske tehnologije bolj zadeva 
sektorskega načrtovanja kot prostorskega 
urejanja. 

(15) zmanjševati 
prispevke k 
podnebnim 
spremembam 

dobra/visoka V splošnem se zasnove odzivajo na vplive na podnebne spremembe in jih z ukrepi preprečujejo. 
Vendar so ukrepi na ravni splošne prostorske strategije oziroma politike za ohranjanje biodiverzitete 
nejasni ali premalo specificirani 
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Ocena izpolnjenosti 
projektne naloge 

Projektna naloga za izdelavo SPRPN je ob razpisu predvidevala izdelavo celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) za 
zasnove prostorskih ureditev, ki bodo nastale v okviru SPRPN. Ker je naročnik ob tem spregledal nekatere ključne 
značilnosti  CPVO, smo ob prijavi na javni razpis nanje opozorili in navedli, da ne bomo izdelali CPVO, pač pa strateško 
presojo/oceno vplivov na okolje. Ob tem smo poudarili, da bo strateška ocena prispevala k izboljšavam razvojnih 
scenarijev in zasnov ter odpravi/blažitvi problemov v okolju in zdravja prebivalstva, pri čemer bomo upoštevali tudi 
družbene in gospodarske vidike oziroma cilje.  Zavezali smo se, da bomo opravili sistematičen pregled prostora in 
tolmačili njegovo stanje, potenciale ter kakovosti za potrebe analize možnih vplivov prostorskih scenarijev oziroma 
prostorskih zasnov na okolje. Poudarili smo, da bomo delo na strateški presoji pričeli sočasno s ključno aktivnostjo št. 
1 (in ne ob začetku ključne aktivnosti št. 4, kot je to določala projektna naloga), kar pomeni, da bo strateška presoja 
spremljala in usmerjala celotno delo na strokovnih podlagah. Vse navedeno je bilo v celoti opravljeno. 
Predvideno je bilo tudi, da se bo na osnovi sodelovanja z ožjo projektno skupino (predstavniki RRA LUR, predstavniki 
občin z območja LUR ter dva zunanja sodelavca), širšo projektno skupino (predstavniki občin LUR in predstavniki 
sosednjih regij oziroma občin) in organi regije (Svet LUR in regionalno razvojni Svet), sproti izvajalo zunanje 
spremljanje in pregledovanje uspešnosti dela. Zaradi nam neznanih razlogov se navedeni predstavniki, razen na 
delavnici "Zdravje in rekreacija", niso odzivali na naše pobude za sodelovanje v okviru SPVO. 

Zaloga ocen izpolnjenosti ciljev: zelo visoka, visoka, dobra, potrebna večja pozornost 
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